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EDITAL DE LEILÃO 1A-2017
1º e 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO

O EXCELENTISSIMO SENHOR MARCOS FRANCISCO CANALI, JUIZ FEDERAL DA 5ª VARA
FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE JOINVILLE, SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA, NA FORMA DA LEI, ETC.

FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento que
a 5ª Vara Federal de Joinville levará à venda em arrematação pública, nas datas, local e sob condições
adiante descritas, os bens penhorados nos autos das ações a seguir relacionadas.

DATA

1º  Leilão/Praça: 28/06/2017, às 14h00, por preço igual ou superior ao valor da avaliação.
2º  Leilão/Praça: 12/07/2017, às 14h00, por, no mínimo, 50% (cinqüenta por cento) do valor da avaliação,
desde que não seja considerado preço vil por este Juízo.

LOCAL: O Leilão será realizado na Rua do Príncipe, nº 123, Centro, Joinville, SC.

LEILOEIRO OFICIAL: SANDRO LUIS DE SOUZA (MATRÍCULA - AARC/220)
Rua Eurico Fontes, 89, sala 06, Centro, Gaspar/SC – CEP 89110-000
Fone/Fax (47) 3436-5050 / 3332-0130 ou (47) 9115-0000 - www.santacatarinaleiloes.com.br -
sandro@scleiloes.com.br .

ÔNUS DO ARREMATANTE:

1) O arrematante deverá pagar ao leiloeiro a comissão de 5% sobre o valor da arrematação, bem como
0,5% de custas sobre o respectivo valor, observados os valores mínimos e máximos constantes no anexo
XII do Provimento nº 5/2003 da CGJ da 4ª Região.

2) Os bens serão entregues ao arrematante livres e desembaraçados, exceto das obrigações propter rem
(v.g. cotas condominiais).

3) O arrematante arcará com os tributos cujos fatos geradores ocorrerem após a data da expedição da
carta de arrematação.

4) As custas cartorárias, que produzam ou cancelam atos notariais ou registrais, serão suportadas pelo
arrematante, nos termos do Provimento 14/2008 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Santa
Catarina.

5) Correrão por conta do arrematante as despesas ou custos relativos à remoção, transporte e
transferência patrimonial dos bens arrematados. Para retirar o bem leiloado, o arrematante deverá retirar
em cartório a respectiva “carta de arrematação”.

6) No caso de bens imóveis com benfeitorias não averbadas na respectiva matrícula, ficarão a
cargo do arrematante eventuais despesas para regularização no registro de imóveis.

ADVERTÊNCIAS:

1) Ficam intimados pelo presente Edital o(s) Sr(s). Executado(s) e cônjuge(s), se casado(s) for(em), bem
como os credores hipotecários/fiduciários, senhorio direto, condômino, usufrutuários, terceiros interessados
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e demais credores com garantia real, acerca do leilão designado, caso não tenham sido encontrados para a
intimação pessoal (art. 889, I a V e parágrafo único, CPC).

2) As arrematações de bens móveis far-se-ão com depósito à vista.

3) Tratando-se de bem imóvel, é permitido o parcelamento, nos termos propostos pelo exeqüente.

4) A venda poderá ocorrer de forma parcelada para os processos em que é exequente a FAZENDA
NACIONAL, com exceção das execuções referentes ao FNDE, FGTS, FGTS cumulado com a
contribuição social instituída pela LC 110/2001 e aquelas nas quais a parte exequente
expressamente se opôs.

5) O exeqüente poderá adjudicar os bens pela metade do valor da avaliação, nos termos do art. 98 § 7º
da Lei 8.212/91.

6) Os bens encontram-se nos locais indicados nas suas descrições. Caso o interessado em arrematar o(s)
bem(ns) deseje constatá-lo(s), deverá contactar o Leiloeiro retro designado.

7) No caso de arrematação de bem(ns) imóvel(is) de propriedade comum levado(s) à hasta pública por
inteiro, deverá ser observada a cota parte de co-proprietário, a qual será paga à vista no ato da
arrematação. Neste caso, o parcelamento, quando possível, deverá se referir à cota parte restante,
limitado ao crédito do exeqüente.

8) As custas cartorárias, que produzam ou cancelam atos notariais ou registrais, serão suportadas pelo
arrematante, nos termos do Provimento 14/2008 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Santa
Catarina.

9) As arrematações nos processos em que constar como ônus a pendência de recurso por julgar nos
tribunais estão sujeitas a desfazimento, a depender do conteúdo do julgado. Nesses processos, a
arrematação permitirá a transferência do domínio ao arrematante, permanecendo os valores do preço e os
pagos a título de honorários de leiloeiro depositados em juízo, em garantia à arrematação, até que os
recursos transitem em julgado. Havendo desfazimento da arrematação, serão devolvidos ao arrematante os
valores depositados.

10) Não ocorrendo a arrematação dos bens após a última data designada, fica autorizada a VENDA
DIRETA a particular, nos termos dos art. 358 da Consolidação Normativa da Corregedoria-Geral da Justiça
Federal da 4ª Região, por valor não inferior a 50% (cinqüenta  por cento) da avaliação e por prazo máximo
de 120 (cento e vinte) dias. Ao leiloeiro nomeado nestes autos caberá intermediar a alienação. As partes
que não foram intimadas pessoalmente, caso não concordem com essa providência, devem
apresentar manifestação em 05 (cinco) dias, contados da publicação deste Edital.

11) Em caso de arrematação, o exeqüente pode adjudicar os bens arrematados, com preferência, em
igualdade de condições com a melhor oferta, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 24, Lei n.º 6.830/80).

12) Por ocasião do 1º Leilão os bens disponíveis só poderão ser arrematados por preço igual ou superior
ao valor da avaliação.

13) Já no 2º Leilão, os bens só poderão ser arrematados por, no mínimo, 50% (cinqüenta por cento) do
valor da avaliação, desde que não seja considerado preço vil por este Juízo.

14) Os casos não previstos neste edital regem-se pelo CPC.

PARCELAMENTO:

1) O arrematante deverá depositar a primeira parcela no ato da arrematação. As prestações serão
depositadas em Juízo em conta vinculada à respectiva execução.
2) O arrematante tomará a posição de devedor do Exeqüente, na hipótese do pagamento parcelado,
servindo o próprio bem arrematado como garantia do débito, por meio de hipoteca ou alienação fiduciária
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em garantia.
3) O pagamento das prestações a que ficará obrigado o arrematante será mensal, igual e sucessivo,
vencendo a segunda parcela no dia 20 (vinte) do mês seguinte ao da arrematação. Não sendo dia útil,
prorroga-se o pagamento para o primeiro dia útil.
4) As prestações serão reajustadas mensalmente pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia – SELIC.
5) Na hipótese do valor da arrematação superar o valor do débito executado, o parcelamento deverá se
limitar tão somente ao crédito do exeqüente, ficando o arrematante obrigado a depositar à vista a totalidade
do excedente.
6) Se o arrematante deixar de pagar no vencimento qualquer das prestações mensais, o acordo de
parcelamento respectivo será rescindido, vencendo-se antecipadamente o saldo devedor remanescente, ao
qual será acrescido o valor de 50% (cinqüenta por cento), a título de multa rescisória.
7) Não cumpridas as condições de pagamento da arrematação, esta poderá ser desfeita, mantendo-se a
aplicação de multa estabelecida neste edital, nos termos do art. 897 do CPC.
8) Em havendo a rescisão do acordo de parcelamento, o crédito será inscrito em Dívida Ativa e executado.

9) Ao arrematante caberá o encargo de depositário do bem, caso seja deferido o pagamento parcelado.

ARREMATADOS ITENS 06,07,20,21,22,23,24 E 25
(1) PROCESSO Nº 5000800-94.2015.404.7201

EXEQUENTE: FAZENDA NACIONAL
EXECUTADO: SYETEL TELECOMUNICACOES LTDA
DEPOSITÁRIO: Maria Ivonete Hemsing
Valor da dívida: R$231.012,90 (duzentos e trinta e um mil, doze reais e noventa centavos) em
29/11/2016.
BEM(NS) PENHORADO(S):

(1) duas (02) Impressoras Epson LX 300. O bem foi reavaliado em R$ 100,00 cada, totalizando R$
200,00 (duzentos reais) na data de 14 de março de 2017.

(2) uma (01) Impressora Epson LX 300. O bem foi reavaliado em R$ 100,00 (cem reais) na data de 14
de março de 2017.

(3) uma (01) Impressora Samsung. O bem foi reavaliado em R$ 100,00 (cem reais) na data de 14 de
março de 2017.

(4) uma (01) Impressora HP 3820. O bem foi reavaliado em R$ 100,00 (cem reais) na data de 14 de
março de 2017.

(5) uma (01) Impressora e copiadora SHARP AL 1530 CS. O bem foi reavaliado em R$ 500,00
(quinhentos reais) na data de 14 de março de 2017.

(6) uma (01) Impressora Xerox XJ 6C. O bem foi reavaliado em R$ 100,00 (cem reais) na data de 14 de
março de 2017.

(7) um (01) Microcomputador PHILIPIS, com monitor 15". O bem foi reavaliado em R$ 300,00 (trezentos
reais) na data de 14 de março de 2017.

(8) um (01) Microcomputador IMPRESSION, com monitor de 15". O bem foi reavaliado em R$ 300,00
(trezentos reais) na data de 14 de março de 2017.

(9) um (01) Microcomputador LG, com monitor IMPRESSION 4VX. O bem foi reavaliado em R$ 300,00
(trezentos reais) na data de 14 de março de 2017.

(10) um (01) Microcomputador Satélite, com monitor Samsung. O bem foi reavaliado em R$ 300,00
(trezentos reais) na data de 14 de março de 2017.

(11) um (01) Microcomputador INTEL Pentium, monitor SPECTREN. O bem foi reavaliado em R$ 300,00
(trezentos reais) na data de 14 de março de 2017.

(12) um (01) Aparelho de fax-símile Panasonic. O bem foi reavaliado em R$ 100,00 (cem reais) na data
de 14 de março de 2017.

(13) um (01) Aparelho de fax-símile F700. O bem foi reavaliado em R$ 100,00 (cem reais) na data de 14
de março de 2017.

(14) uma (01) Central telefônica, marca/modelo SOPHO PHILIPS TBX 1000, com 16 linhas, 180 ramis,
digital. O bem foi reavaliado em R$ 3.000,00 (três mil reais) na data de 14 de março de 2017.

(15) uma (01) Central telefônica, marca/modelo PHILIPS 3050, com 30 linhas, digital, 64 ramais, 120
linhas. O bem foi reavaliado em R$ 3.000,00 (três mil reais) na data de 14 de março de 2017.

(16) uma (01) Central PABX DIGITAL 2000 IPS, com 14 ramais, digital, acrescida de mesa operadora. O
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bem foi reavaliado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) na data de 14 de março de 2017.
(17) uma (01) Central PHILIPS D60, digital, com 06 linhas, 24 ramais, 03 mesas operadoras. O bem foi

reavaliado em R$ 800,00 (oitocentos reais) na data de 14 de março de 2017.
(18) três (03) Mesas operadoras NUTRON, analógicas. Foram reavaliadas no total (as 03 mesas) em R$

100,00 (cem reais), na data de 14 de março de 2017.
(19) um (01) Refrigerador Consul, capacidade 80 litros. O bem foi reavaliado em R$ 150,00 (cento e

cinquenta reais) na data de 14 de março de 2017.
(20) um (01) Bebedouro, em bom estado. O bem foi reavaliado em R$ 100,00 (cem reais) na data de 14

de março de 2017.
(21) dezesseis (16) Cadeiras com suporte e estofada, em ótimo estado. Foram reavaliadas no total (as

16 cadeiras) em R$ 800,00 (oitocentos reais) na data de 14 de março de 2017.
(22) seis (6) Balcões com duas portas, cor cinza, medindo 0,90(C) x 0,70 (L). Foram reavaliadas no total

(os seis balcões) em R$ 100,00 (cem reais) na data de 14 de março de 2017.
(23) nove (09) Cadeiras de escritórios giratórias. Foram reavaliadas no total (as 09 cadeiras) em R$

300,00 (trezentos reais) na data de 14 de março de 2017.
(24) três (03) Conjuntos em "L", com 03 gavetas. Foram reavaliadas no total (os 03 conjuntos) em

R$100,00 (cem reais) na data de 14 de março de 2017
(25) um (01) Condicionador de ar, marca Elgin, cap. 12.000BTU's, split. O bem foi reavaliado em R$

100,00 (cem reais) na data de 14 de março de 2017.
TOTAL DA REAVALIAÇÃO: R$ 13.350,00 (treze mil, trezentos e cinquenta reais).

Localização do(s) bem(ns): Rua Marechal Deodoro, 172, Centro, Joinville/SC.
Recurso: não há.
Ônus/Penhoras: nada consta.

(2) PROCESSO Nº 5001449-98.2011.404.7201
EXEQUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO
EXECUTADO: FACIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 03.367.662/0001-92) e DENISE
TORRES DE CAMPOS(CPF 844.045.747-20)
DEPOSITÁRIO: José Augusto
Valor da dívida: R$ 1.955,22 (um mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e vinte e dois centavos) em
29/09/2016.
BEM(NS) PENHORADO(S):

(1) uma (01) Motocicleta Sundown/Hunter-90, ano/modelo 2007/2007, placa MHF7552, em bom estado, por
não está sendo usada precisa revisão mecânica (freios, bateria, lubrificação). O bem foi reavaliado
em R$ 1.250,00 (um mil, duzentos e cinquenta reais) na data de 01 de abril de 2017.

Localização do(s) bem(ns): Rua Ricardo Landmann, 576, Santo Antônio, Joinville/SC.
Recurso: não há.
Ônus/Penhoras: IPVA/Taxas Detran/Seguro DPVAT/Multas: R$ 1.066,56 (um mil, sessenta e seis

reais e cinquenta e seis centavos) até 31/05/2017. Penhora - processo nº 5000653-44.2010.404.7201
da 6ª Vara Federal de Joinville/SC; Penhora - processo nº RT 03278-2009-050-12-00-6 da 5ª Vara do
Trabalho de Joinville/SC.

(3) PROCESSO Nº 5002092-22.2012.404.7201, 5001564-51.2013.404.7201, 5006864-28.2012.404.7201,
5008283-83.2012.404.7201, 5017142-88.2012.404.7201 e 5006126-06.2013.404.7201
EXEQUENTE: FAZENDA NACIONAL (Dívida Previdenciária)
EXECUTADO: SERRARIA MILDAU LTDA
DEPOSITÁRIO: Raul Brandenburg
Valor da dívida: R$ 2.856.572,83 (dois milhões, oitocentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e setenta
e dois reais e oitenta e três centavos) em 12/04/2017.
BEM(NS) PENHORADO(S):

(1) um terreno, com área total de 1.200.600,00 m2, situado neste município de Joinville, localizado nos
fundos da Estrada Mildau, com as seguintes medidas e confrontações: fazendo frente ao leste com
terras de Silvino e Oscar Kühl; limitando-se ao norte com terras de Henrique Klug e Erico Krelling; e
limitando-se ao sul com terras de Rudolfo Fritsche; fazendo o travessão dos fundos ao oeste com o
Morro Divisor das águas.
AV.2- Transporte de ônus: Consta da referida AV "permanece em vigor o compromisso de execução,
com a anuência do Banco do Brasil, ficando a adquirente comprometida a executar integralmente o
plantio de 40.000 árvores correspondente a 22 hectares, programado em seu projeto de reflorestamento
a ser implantado no presente imóvel, ficando a mencionada área vinculada ao Instituto Brasileiro de
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Desenvolvimento Florestal, pelo prazo mínimo de 25 anos, a contar da data de 18/09/1975".
Registro anterior: Transcrição nº 19.068 às fls. 129 do Livro 3/N, arquivada no 1º CRI de Joinville/SC.
Matrícula atual: nº 142.792 do Cartório de Registro de Imóveis da 1ª Circunscrição de Joinville/SC. O
bem foi reavaliado em R$ 960.000,00 (novecentos e sessenta mil reais) na data de 05 de abril de
2014.
Situação do(s) bem(ns) (ocupação): imóvel sem benfeitorias, área de morro, coberto de mata nativa,
difícil acesso.
Ônus/Penhoras: IPTU – não informado pela Prefeitura de Joinville; Hipoteca – Banco do Brasil;
Penhora – processo nº 5019324-76.2014.404.7201 da 5ª Vara Federal de Joinville/SC; Averbação
Acautelattória-art. 828 do CPC - processo nº 0300807-62.2015.8.24.0038 da 1ª Vara de Direito
Bancário de Joinville/SC.

(2) um terreno situado no Distrito de Pirabeiraba/SC, fazendo frente com 4,00m na Estrada Mildau, lado
Oeste a 2.988,00m da Rodovia SC-280 e 118,00m; do poste 47 da Celesc, tendo de fundos pelo lado
direito quem da Estrada olha o terreno cinco linhas, a 1ª com 68,00m, a 2ª com 45,10m, a 3ª com
435,00m, a 4ª com 102,00m, todas extremando com terras remanescentes e a 5ª linha com 275,00m,
extremando com terras do espólio de Adolfo Artmann, fundos pelo lado esquerdo de quem da estrada
olha o terreno com 825,00m, extremando ainda com a Estrada Mildau e com terras de Horst Koetzler, e
o travessão dos fundos com 696,00m em duas linhas sendo uma de 300,00m e a outra de 396,00m,
contendo a área de 284.476,00m2. Matrícula nº 60.935 do Cartório de Registro de Imóveis da 1ª
Circunscrição de Joinville/SC.
O bem (terreno + benfeitoria) foi reavaliado em R$ 2.100.000,00 (dois milhões e cem mil reais) na
data de 05 de abril de 2017.
Situação do(s) bem(ns) (ocupação): terreno de frente para final da Estrada Mildau, sobre parte do
terreno estava instalada a Serraria Mildau que atualmente está inativa. Benfeitoria não averbada na
matrícula do imóvel. Parte do terreno encontra-se coberto de mata nativa e campo.
Ônus/Penhoras: IPTU – não informado pela Prefeitura de Joinville; Penhora – processo nº
2006.72.01.002249-9 da 5ª Vara Federal de Joinville/SC.

TOTAL DA REAVALIAÇÃO: R$ 3.060.000,00 (três milhões e sessenta mil reais).
Recurso: Apelação Cível nº 5009982-75.2013.404.7201 no TRF4.
PARCELAMENTO: o exequente admite parcelamento da arrematação em até 60 (sessenta) vezes,
observada a parcela mínima de R$ 500,00 (quinhentos reais), reduzindo-se o prazo o quanto for
necessário para a observância deste piso, limitado ao valor do débito.

(4) PROCESSO Nº 5002729-41.2010.404.7201
EXEQUENTE: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS
RENOVÁVEIS - IBAMA
EXECUTADO: AUTO POSTO SÃO BENEDITO LTDA
DEPOSITÁRIO: José Edmundo Krug
Valor da dívida: R$ 3.240,93 (três mil, duzentos e quarenta reais e noventa e três centavos) em
22/09/2016.
BEM(NS) PENHORADO(S):

(1) um mil, oitocentos e cinquenta e sete (1.857) litros de Gasolina comum, bandeira Shell. O bem foi
reavaliado em R$ 3,48 o litro, totalizando R$ 6.462,36 (seis mil, quatrocentos e sessenta e dois
reais e trinta e seis centavos) na data de 13 de março de 2017.

Localização do(s) bem(ns): Rua Jarivatuba, 1265, Jarivatuba, Joinville/SC.
Recurso: não há.
Ônus/Penhoras: nada consta.

(5) PROCESSO Nº 5003348-29.2014.404.7201
EXEQUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO
EXECUTADO: AUTO POSTO SÃO BENEDITO LTDA
DEPOSITÁRIO: José Edmundo Krug
Valor da dívida: R$ 1.616,47 (um mil, seiscentos e dezesseis reais e quarenta e sete centavos) em
29/09/2016.
BEM(NS) PENHORADO(S):

(1) um mil, duzentos e cinquenta (1.250) litros de Gasolina comum, bandeira Shell. O bem foi reavaliado
em R$ 3,48 o litro, totalizando R$ 4.350,00 (quatro mil, trezentos e cinquenta reais) na data de 13
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de março de 2017.
Localização do(s) bem(ns): Rua Jarivatuba, 1265, Jarivatuba, Joinville/SC.
Recurso: não há.
Ônus/Penhoras: nada consta.

ARREMATADO
(6) PROCESSO Nº 5003694-19.2010.404.7201

EXEQUENTE: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS
RENOVÁVEIS - IBAMA
EXECUTADO: TORNOVILLE USINAGEM DE PRECISÃO LTDA (CNPJ 01.647.108/0001-33) e ALMIR
PAULO ZANELLA (CPF 351.602.929-34)
DEPOSITÁRIO: Almir Paulo Zanella
Valor da dívida: R$ 8.276,63 (oito mil, duzentos e setenta e seis reais e sessenta e três centavos) em
29/09/2016.
BEM(NS) PENHORADO(S):

(1) Um apartamento nº 1204, localizado no 12º pavimento, bloco "C"; do Edifício Parque Riviera, situado
nesta cidade Bairro América na rua Almirante Barroso, possuindo a área total de construção de
88,33m2, área útil de 78,48m2, área comum de 9,85m2 e a fração ideal do solo de 17,465 ou 0,62530%.
Do terreno que possui a área de 2.745,50m2, fazendo frente com 43,00m para a rua Almirante Barroso;
fundos em um lado com 54,50 metros para a rua Padre Dehon; e do outro lado em linha quebrada,
respectivamente, 18,50m, 10,50m, 12,00m e 32,00m, confrontando com terras de Hans Harstwig Stock;
e ainda 24,00m com a rua Dr. João Colin, fazendo o travessão dos fundos com 66,00 metros
confrontando-se com terras de A. Baumer. Matrícula nº 9.465 do Cartório de Registro de Imóveis da 1ª
Circunscrição de Joinville/SC.
O bem foi reavaliado em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) na data de 03 de maio de 2017.
Situação do(s) bem(ns) (ocupação): o imóvel encontra-se localizado na Rua João Colin, 2008,
esquina com a rua Almirante Barroso, Edifício Parque Riviera, bairro América. O apartamento nº 1204,
junto ao apartamento vizinho, de nº 1.202, foram transformados em um único apartamento, tendo sido
removida a parede entre ambos e modificadas as divisões da planta original. Aparentemente tal
mudança pode ser revertida. O imóvel encontra-se ocupado pela mãe do executado, Sra. Margarida
Zanella.
Recurso: não há.
Ônus/Penhoras: IPTU – não possui débitos até 31/03/2017; Hipoteca – Caixa Econômica do Estado
de Santa Catarina-CEESA (incorporada pelo BESC que por sua vez foi incorporado pelo Banco
do Brasil S. A.); Indisponibilidade e Penhora – processo nº AT-02172-2006-028-12-00-1 da 3ª Vara
do Trabalho de Joinville; Indisponibilidade – processo nº 2007.72.01.003100-6 e 2006.72.01.003473-8
da 5ª Vara Federal de Joinville; Penhora - processo 5026438-66.2014.404.7201 (antigo 0000367-
54.2010.404.7201) da 5ª Vara Federal de Joinville/SC.

(7) PROCESSO Nº 5004109-65.2011.404.7201
EXEQUENTE: FAZENDA NACIONAL
EXECUTADO: PONTO FINAL COMUNICAÇÃO E MIDIA LTDA ME
DEPOSITÁRIO: Joacir Gomes dos Santos Filho
Valor da dívida: R$ 684.222,39 (seiscentos e oitenta e quatro mil, duzentos e vinte e dois reais e trinta
e nove centavos) em 19/08/2016.
BEM(NS) PENHORADO(S):

(1) uma (01) Impressora digital Ink Jet, de 3,20m, marca Airon, com capacidade de 720dpi, sem número de
série aparente. Foi usada por mais de 10 anos na empresa, mas há mais de 10 anos está inativa. O
bem foi reavaliado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) na data de 04 de maio de 2017.

(2) uma (01) Impressora digital OCE, com capacidade de 1.400 dpi, 9065cs, SPIK 970803. Foi usada por
mais de 05 anos na empresa, mas há mais de 10 anos está inativa. O bem foi reavaliado em R$
15.000,00 (quinze mil reais) na data de 04 de maio de 2017.

(3) uma (01) Impressora digital Infinity, com placa-mãe queimada, inativa há mais de 10 anos. O bem foi
reavaliado em R$ 7.000,00 (sete mil reais) na data de 04 de maio de 2017.
TOTAL DA REAVALIAÇÃO: R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais).

Localização do(s) bem(ns): Rua Macapá, 377, Floresta, Joinville/SC.
Recurso: não há.
Ônus/Penhoras: nada consta.
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ARREMATADO
(8) PROCESSO Nº 5004268-08.2011.404.7201

EXEQUENTE: FAZENDA NACIONAL
EXECUTADO: A.G.M. MOLDES E FERRAMENTAS LTDA
DEPOSITÁRIO: Anderson Luiz Vieira
Valor da dívida: R$ 22.200,59 (vinte e dois mil e duzentos reais e cinquenta e nove centavos) em
04/07/2016.
BEM(NS) PENHORADO(S):

(1) uma (01) Fresadora ferramentaria, Sinitron, Mod. Sx4, série: B0800535, part. N: NIXX4, em bom estado
de conservação e em funcionamento. O bem foi reavaliado em R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) na
data de 15 de maio de 2017.

(2) um (01) Sistema digital leitura dos eixos XYZ, NIDIGITALXYZ, série AUTO 000406, part.
NIDIGITALXYZ, acoplada e parte integrante da fresadora acima, em bom estado e funcionando. O
bem foi reavaliado em R$ 1.000,00 (um mil reais) na data de 15 de maio de 2017.
TOTAL DA REAVALIAÇÃO: R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
Localização do(s) bem(ns): Servidão Gereon Johannes Kruger, 70, Santa Catarina, Joinville/SC.
Recurso: não há.
Ônus/Penhoras: nada consta.

(9) PROCESSO Nº 5004274-44.2013.404.7201
EXEQUENTE: FAZENDA NACIONAL
EXECUTADO: EDSON FERNANDO CORDEACA ME (CNPJ 85.307.791/0001-50) e EDSON
FERNANDO CORDEACA (CPF 510.775.909-20)
DEPOSITÁRIO: Édson Fernando Cordeaca
Valor da dívida: R$ 28.085,34 (vinte e oito mil, oitenta e cinco reais e trinta e quatro centavos) em
25/10/2016.
BEM(NS) PENHORADO(S):

(1) um (01) Veículo Ford/Fiesta GL, ano/modelo 2000/2000, cor verde, combustível gasolina, placas
MEO3510, renavam 748721355. O bem foi reavaliado em R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais)
na data de 09 de março de 2017.

Localização do(s) bem(ns): Rua Conselheiro Lafayete, 98, casa, Boa Vista, Joinville/SC.
Recurso: não há.
Ônus/Penhoras: IPVA/Taxas Detran/Seguro DPVAT/Multas: R$ 649,70 (seiscentos e quarenta e

nove reais e setenta centavos) até 31/05/2017.

(10) PROCESSO Nº 5004300-37.2016.404.7201
EXEQUENTE: FAZENDA NACIONAL (Dívida FGTS)
EXECUTADO: C. E. INDUSTRIA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS L
DEPOSITÁRIO: Calixto José Alves
Valor da dívida: R$ 55.855,86 (cinquenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e
seis centavos) em 17/05/2017.
BEM(NS) PENHORADO(S):

(1) uma (01) Máquina de corte (guilhotina), marca Ermak, HRV3100X6.35, modelo 2005, n° G-1752,
capacidade de corte 6,35, peso: 6.000Kg, largura: 1.950mm, comprimento: 4.400mm. Em uso.
Aparente bom estado de conservação. O bem foi reavaliado em R$ 130.000,00 (cento e trinta mil
reais) na data de 07 de abril de 2017.

Localização do(s) bem(ns): Rua Tuiuti, 5300, Aventureiro, Joinville/SC.
Recurso: não há.
Ônus/Penhoras: nada consta.

(11)PROCESSO Nº 5005010-57.2016.404.7201
EXEQUENTE: FAZENDA NACIONAL
EXECUTADO: OCA LOGISTICA RODOVIÁRIA LTDA - EPP
DEPOSITÁRIO: Alex Albert Breier
Valor da dívida: R$ 231.572,82 (duzentos e trinta e um mil, quinhentos e setenta e dois reais e oitenta
e dois centavos) em 16/02/2017.
BEM(NS) PENHORADO(S):
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(1) um (01) Caminhão Mercedes Benz, modelo L 1218, 3 eixos, placas BXC2408, ano/modelo 1993/1993,
cor branca, renavam 611846322, em regular estado de conservação e funcionamento. O bem foi
reavaliado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) na data de 21 de março de 2017.

(2) um (01) Baú de caminhão, de 8,5m de comprimento, em regular estado de conservação. O bem foi
reavaliado em R$ 10.000,00 na data de 21 de março de 2017.

TOTAL DA REAVALIAÇÃO: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).
Localização do(s) bem(ns): Rua XV de Novembro, 5008, Joinville/SC.
Recurso: não há.
Ônus/Penhoras: IPVA/Taxas Detran/Seguro DPVAT/Multas: R$ 613,73 (seiscentos e treze reais e

setenta e três centavos) até 31/05/2017; Penhora - processos nº 038.03.017556-6, 038.04.021949-3,
038.03.000488-5, 038.03.015377-5, 038.03.022116-9 da 3ª Vara da Fazenda Pública de Joinville/SC;
Penhora - processo nº 5001846-55.2014.404.7201 e 5026921-96.2014.404.7201 da 5ª Vara Federal de
Joinville/SC.

(12) PROCESSO Nº 5006644-30.2012.404.7201
EXEQUENTE: FAZENDA NACIONAL (Dívida Previdenciária)
EXECUTADO: MIYAMOTO BATERIAS LTDA - ME
DEPOSITÁRIO: Cláudio Baechtold
Valor da dívida: R$ 28.918,76 (vinte e oito mil, novecentos e dezoito reais e setenta e seis centavos)
em 04/11/2016.
BEM(NS) PENHORADO(S):

(1) uma (01) Empilhadeira elétrica, marca Ameise, capacidade 1600Kg, nº de série 797849259, em
aparente bom estado de conservação e em funcionamento, ano 1988, com 8 m de lança / içamento. O
bem foi reavaliado em R$ 15.800,00 (quinze mil e oitocentos reais) na data de 28 de março de
2017.

Localização do(s) bem(ns): Rua São Carlos, 119, Iririu, Joinville/SC.
Recurso: não há.
Ônus/Penhoras: nada consta.

(13)PROCESSO Nº 5006744-82.2012.404.7201, 5011264-51.2013.404.7201, 5015615-96.2015.404.7201,
5016192-11.2014.404.7201 e 5019496-18.2014.404.7201
EXEQUENTE: FAZENDA NACIONAL (Dívida Previdenciária)
EXECUTADO: TBF INDUSTRIAL E SANEAMENTO LTDA (CNPJ 08.871.572/0001-58) e TALVAS
JOSE SOUSA FERNANDES (CPF 293.898.799-49)
DEPOSITÁRIO: Talvas José Sousa Fernandes
Valor da dívida: R$ 1.065.621,87 (um milhão, sessenta e cinco mil, seiscentos e vinte e um reais e
oitenta e sete centavos) em 30/08/2016.
BEM(NS) PENHORADO(S):

(1) um (01) Veículo Fiat/Fiorino IE, ano/modelo 2006, cor branca, tipo Furgão, gasolina, placas ANQ8524,
chassi nº 9BD25504568776394, em precário estado de conservação e sem funcionamento, parado no
pátio em que foi apreendido desde novembro de 2016. O bem foi reavaliado em R$ 10.000,00 (dez
mil reais) na data de 15 de maio de 2017.

Localização do(s) bem(ns): Referido veículo encontra-se recolhido no pátio da empresa Resgate
Imediato, situado na marginal da BR 101, Km 40 sentido Curitiba, fone 3438-9293, fundos do pátio da
autopista Litoral Sul, Joinville/SC.
Ônus/Penhoras: IPVA/Taxas Detran/Seguro DPVAT/Multas: R$ 2.285,93 (dois mil, duzentos e oitenta
e cinco reais e noventa e três centavos) até 01/06/2017; Renajud - processo nº RTOrd 0000807-
37.2013.5.12.0056 da Vara do Trabalho de Navegantes/SC; Renajud - processo nº
00014902720145120028 da 3ª Vara do Trabalho de Joinville/SC.

(2) um (01) Veículo Dodge/Dakota, placas KDS5585, chassi nº 937GLN6P2W3800360, ano/modelo
1998/1999, cor branca, movido a gasolina, com caçamba aberta, estando em precário estado de
conservação e sem funcionamento, sem motor, que está retirado e se encontra sobre a caçamba,
motor este que necessita de conserto pois encontra-se fundido. O bem foi reavaliado em R$ 7.000,00
(sete mil reais)  na data de 15 de maio de 2017.
Localização do(s) bem(ns): Rua Eugêncio Woelter, 430, Costa e Silva, Joinville/SC.

Ônus/Penhoras: IPVA/Taxas Detran/Seguro DPVAT/Multas: R$ 1.789,80 (um mil, setecentos e
oitenta e nove reais e oitenta centavos) até 31/05/2017; Renajud - processo nº RTOrd 0000807-
37.2013.5.12.0056 da Vara do Trabalho de Navegantes/SC; Renajud - processo nº
00014902720145120028 da 3ª Vara do Trabalho de Joinville/SC.
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Recurso: não há.

(14) PROCESSO Nº 5006752-59.2012.404.7201 e 5013127-13.2011.404.7201
EXEQUENTE: FAZENDA NACIONAL (Dívida Previdenciária e FGTS)
EXECUTADO: H W MOLDAGEM DE PEÇAS PLASTICAS LTDA-ME (CNPJ 09.332.761/0001-15),
PATRÍCIA HAMMERMEISTER (CPF 947.756.139-87) e TECHPRESS INDUSTRIA DE PLASTICOS
LTDA EIRELI (CNPJ 01.402.992/0001-46)
DEPOSITÁRIO: Carlos Roberto de Freitas
Valor da dívida: R$ 195.091,37 (cento e noventa e cinco mil, noventa e um reais e trinta e sete
centavos) em 27/09/2016.
BEM(NS) PENHORADO(S):

(1) uma (01) Prensa hidráulica, 60 toneladas, marca Fred Frey, numeração da fábrica PMáquina de corte ,
em bom estado de conservação e funcionamento. O bem foi reavaliado em R$ 45.000,00 (quarenta
e cinco mil reais) na data de 16 de março de 2017.

Localização do(s) bem(ns): Rodovia BR 280, 7.791, Km 24,5, Centro, Araquari/SC.
Recurso: não há.
Ônus/Penhoras: nada consta.

(15) PROCESSO Nº 5006871-78.2016.404.7201
EXEQUENTE: FAZENDA NACIONAL
EXECUTADO: METAIS DOM BOSCO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
DEPOSITÁRIO: Antônio Rodrigues de Melo Júnior
Valor da dívida: R$ 106.547,78 (cento e seis mil, quinhentos e quarenta e sete reais e setenta e oito
centavos) em 30/11/2016.
BEM(NS) PENHORADO(S):

(1) um (01) Torno automático, marca TRAUB, modelo TB42, em bom estado e em uso na empresa. O bem
foi reavaliado em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) na data de 07 de março de 2017.

(2) quatro (04) Tornos automáticos, marca ATLAS, modelo A25, em bom estado e em uso na empresa. O
bem foi reavaliado em R$ 20.000,00 cada, totalizando R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) na data de
07 de março de 2017.
TOTAL DA REAVALIAÇÃO: R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) .

Localização do(s) bem(ns): Rua Benjamin Constant, 3870/3890, galpão 01, Joinville/SC.
Recurso: não há.
Ônus/Penhoras: nada consta.

ARREMATADO
(16)PROCESSO Nº 5007207-82.2016.404.7201

EXEQUENTE: FAZENDA NACIONAL
EXECUTADO: MOSEL EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LIMITADA
DEPOSITÁRIO: Rubens Moura
Valor da dívida: R$ 149.697,12 (cento e quarenta e nove mil, seiscentos e noventa e sete reais e doze
centavos) em 15/05/2017.
BEM(NS) PENHORADO(S):

(1) um (01) Veículo Peugeot/408 Allure, ano/modelo 2011/2012, cor branca, álcool/gasolina, placas
ISX6603, renavam 458152773, em bom estado de conservação e funcionamento. O bem foi
reavaliado em R$ 32.700,00 (trinta e dois mil e setecentos reais) na data de 24 de março de 2017.

Localização do(s) bem(ns): Rua Prof. Honório Saldo, 306, Joinville/SC.
Recurso: não há.
Ônus/Penhoras: IPVA/Taxas Detran/Seguro DPVAT/Multas: R$ 312,39 (trezentos e doze reais e

trinta e nove centavos) até 31/05/2017; Renajud - 5003100-05.2010.404.7201 e 5011796-
93.2011.404.7201 da 5ª Vara Federal de Joinville/SC.

(17) PROCESSO Nº 5008248-26.2012.404.7201
EXEQUENTE: FAZENDA NACIONAL
EXECUTADO: FERRAMENTARIA MARCONDES LTDA ME
DEPOSITÁRIO: Alcioni Marcondes
Valor da dívida: R$ 124.713,71 (cento e vinte e quatro mil, setecentos e treze reais e setenta e um
centavos) em 10/05/2017.
BEM(NS) PENHORADO(S):
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(1) uma (01) Máquina balanceadora de peças, marca CEMB, com passagem de 1,5 metros x 10,00
metros, nº de série 5007, tipo ZD3000ECT, sem uso, aparentemente em bom estado. O bem foi
reavaliado em R$ 90.000,00 (noventa mil reais) na data de 26 de abril de 2017.

Localização do(s) bem(ns): Rua Miguel Zattar, 121 (galpão), Iririu, Joinville/SC.
Recurso: não há.
Ônus/Penhoras: nada consta.

(18) PROCESSO Nº 5008558-95.2013.404.7201
EXEQUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO
EXECUTADO: AUTO POSTO SÃO BENEDITO LTDA
DEPOSITÁRIO: José Edmundo Krug
Valor da dívida: R$ 4.541,19 (quatro mil, quinhentos e quarenta e um reais e dezenove centavos) em
29/09/2016.
BEM(NS) PENHORADO(S):

(1) um mil, oitocentos e cinquenta (1.850) litros de Gasolina aditivada, bandeira Shell. O bem foi
reavaliado em R$ 3,78 o litro, totalizando R$ 6.993,00 (seis mil, novecentos e noventa e três
reais) na data de 13 de março de 2017.

Localização do(s) bem(ns): Rua Jarivatuba, 1265, Jarivatuba, Joinville/SC.
Recurso: não há.
Ônus/Penhoras: nada consta.

(19)PROCESSO Nº 5009082-92.2013.404.7201
EXEQUENTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
EXECUTADO: BRASPIPE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA EPP
DEPOSITÁRIO: José Selezio Martins
Valor da dívida: R$ 24.766,23 (vinte e quatro mil, setecentos e sessenta e seis reais e vinte e três
centavos) em 27/09/2016.
BEM(NS) PENHORADO(S):

(1) um (01) Veículo I/Rely Pick-up, ano/modelo 2013/2013, cor branca, gasolina, placas MLV6314, renavam
556669819. O bem foi reavaliado em R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais) na data de 13 de março
de 2017.

Localização do(s) bem(ns): Rua Touro, 31, Jardim Iririú, Joinville/SC.
Recurso: não há.
Ônus/Penhoras: IPVA/Taxas Detran/Seguro DPVAT/Multas: R$ 851,61 (oitocentos e cinquenta e um

reais e sessenta e um centavos) até 31/05/2017.

SUSPENSO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL
(20) PROCESSO Nº 5009099-60.2015.404.7201

EXEQUENTE: FAZENDA NACIONAL (Dívida Previdenciária)
EXECUTADO: AMPLEXO DO BRASIL EDITORAÇÃO GRÁFICA LTDA - ME
DEPOSITÁRIO: Paulo Augusto Massinham
Valor da dívida: R$ 37.009,87 (trinta e sete mil e nove reais e oitenta e sete centavos) em 28/11/2016.
BEM(NS) PENHORADO(S):

(1) uma (01) Máquina envasadora de líquidos/pastosos, fabricada pela Realiza Máquinas Industria e
Comércio Ltda, modelo Milli M-40, com bico e bomba. O bem foi reavaliado em R$ 9.000,00 (nove
mil reais) na data de 28 de março de 2017.

Localização do(s) bem(ns): Rua João Colin, 525, apto 03 (residência do depositário), Joinville/SC.
Recurso: não há.
Ônus/Penhoras: nada consta.

(21)PROCESSO Nº 5010006-69.2014.404.7201, 5009134-20.2015.404.7201 e 5015460-93.2015.404.7201
EXEQUENTE: FAZENDA NACIONAL
EXECUTADO: KLEITON TOLOMEOTTI - ME (CNPJ 04.542.283/0001-63) e KLEITON TOLOMEOTTI
(CPF 087.629.269-42)
DEPOSITÁRIO: Kleiton Tolomeotti
Valor da dívida: R$ 166.952,82 (cento e sessenta e seis mil, novecentos e cinquenta e dois reais e
oitenta e dois centavos) em 31/01/2017.
BEM(NS) PENHORADO(S):
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(1) um (01) Automóvel FIAT/FIORINO FLEX (nacional), ano/modelo 2008/2008, tipo caminhonete, alcool-
gasolina, cor branca, carroceria furgão, placa MFE7154, renavam 968565441. O bem foi reavaliado
em R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) na data de 04 de abril de 2017.

Localização do(s) bem(ns): Rua Auriga, 246, Jardim Paraíso, Joinville/SC.
Recurso: não há.
Ônus/Penhoras: IPVA/Taxas Detran/Seguro DPVAT/Multas: R$ 1.511,79 (um mil, quinhentos e onze

reais e setenta e nove centavos) até 31/05/2017.

ARREMATADO ITEM 01
(22) PROCESSO Nº 5010201-59.2011.404.7201

EXEQUENTE: FAZENDA NACIONAL (Dívida Previdenciária)
EXECUTADO: MZ - OFICINA DE LATARIA LTDA ME
DEPOSITÁRIO: João Edson de Oliveira
Valor da dívida: R$ 21.685,57 (vinte e um mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e sete
centavos) em 03/08/2016.
BEM(NS) PENHORADO(S):

(1) um (01) Aparelho de solda mig-200 (sem os tubos), em funcionamento, em bom estado de
conservação, com aproximadamente 6 anos de uso. O bem foi reavaliado em R$ 250,00 (duzentos e
cinquenta reais) na data de 02 de maio de 2017.

(2) um (01) Compressor de ar de marca Schultz, modelo MSV 30 res., em bom estado de conservação e
funcionamento. O bem foi reavaliado em R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) na data de 02
de maio de 2017.
TOTAL DA REAVALIAÇÃO: R$ 7.750,00 (sete mil, setecentos e cinquenta reais).

Localização do(s) bem(ns): Rua Waldemiro José Borges, 971, fundos, Itinga, Joinville/SC.
Recurso: não há.
Ônus/Penhoras: nada consta.

(23) PROCESSO Nº 5010203-53.2016.404.7201 (carta precatória)
EXEQUENTE: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS
RENOVÁVEIS - IBAMA
EXECUTADO: CELUTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA (CNPJ 03.268.089/0001-60) e LUIZ CARLOS
SERPA (CPF 255.497.239-72)
DEPOSITÁRIO: Luiz Carlos Serpa
Valor da dívida: R$ 11.014,52 (onze mil, quatorze reais e cinquenta e dois centavos) em 28/09/2016.
BEM(NS) PENHORADO(S):

(1) quatrocentos (400) quilos de Tecido Poliéster, distribuídos em vários rolos de diversas cores. O bem foi
reavaliado em R$ 26,00 o quilo, totalizando R$ 10.400,00 (dez mil e quatrocentos reais) na data
de 04 de maio de 2017.

Localização do(s) bem(ns): Rua Presidente Nilo Peçanha, 735, Floresta, Joinville/SC.
Recurso: não há.
Ônus/Penhoras: nada consta.

(24)PROCESSO Nº 5010601-34.2015.404.7201
EXEQUENTE: FAZENDA NACIONAL
EXECUTADO: JOSÉ MOACIR VIEIRA
DEPOSITÁRIO: José Moacir Vieira
Valor da dívida: R$ 53.524,75 (cinquenta e três mil, quinhentos e vinte e quatro reais e setenta e cinco
centavos) em 03/04/2017.
BEM(NS) PENHORADO(S):

(1) um (01) VeículoFIAT/UNO MILLE FIRE FLEX, ano/modelo 2008/2008, cor branca, álcool/gasolina,
placas MEQ1083, renavam 956277802, em regular estado de conservação. O bem foi reavaliado em
R$ 12.000,00 (doze mil reais) na data de 10 de março de 2017.

Localização do(s) bem(ns): Rua Ronco D'água, 243, Itinga, Joinville/SC.
Recurso: não há.
Ônus/Penhoras: IPVA/Taxas Detran/Seguro DPVAT/Multas: R$ 1.694,78 (um mil, seiscentos e

noventa e quatro reais e setenta e oito centavos) até 31/05/2017.

(25)PROCESSO Nº 5010646-72.2014.404.7201, 5007621-17.2015.404.7201 e 5016172-20.2014.404.7201
EXEQUENTE: FAZENDA NACIONAL
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EXECUTADO: ANTÔNIO MANOEL VICENTE (CNPJ 01.542.696/0001-40) e ANTÔNIO MANOEL
VICENTE (CPF 194.221.059-00)
DEPOSITÁRIO: Antônio Manoel Vicente
Valor da dívida: R$ 318.409,71 (trezentos e dezoito mil, quatrocentos e nove reais e setenta e um
centavos) em 28/10/2015.
BEM(NS) PENHORADO(S):

(1) um (01) Veículo GM/Meriva Joy, ano/modelo 2004/2005, cor bege, combustível álcool/gasolina, placas
MIG4770, renavam 843092920. O bem foi reavaliado em R$ 19.000,00 (dezenove mil reais) na data
de 13 de março de 2017.
Ônus/Penhoras: IPVA/Taxas Detran/Seguro DPVAT/Multas: R$ 432,37 (quatrocentos e trinta e dois

reais e trinta e sete centavos) até 31/05/2017; Renajud - processo nº 5003975-38.2011.404.7201 da 5ª
Vara Federal de Joinville/SC.

(2) um (01) Veículo Ford/Fiesta Sedan 1.6 Flex, ano/modelo 2006/2006, cor prata, combustível
álcool/gasolina, placas MBJ0793, renavam 883905159. O bem foi reavaliado em R$ 17.000,00
(dezessete mil reais) na data de 13 de março de 2017.
Ônus/Penhoras: IPVA/Taxas Detran/Seguro DPVAT/Multas: R$ 832,26 (oitocentos e trinta e dois

reais e vinte e seis centavos) até 31/05/2017; Renajud - processo nº 5003975-38.2011.404.7201 da 5ª
Vara Federal de Joinville/SC.
TOTAL DA REAVALIAÇÃO: R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais)
Localização do(s) bem(ns): Rua Cardeal Pacelli, 494, Boa Vista, Joinville/SC.
Recurso: não há.

(26)PROCESSO Nº 5011293-33.2015.404.7201
EXEQUENTE: FAZENDA NACIONAL (Dívida Previdenciária)
EXECUTADO: KARLA LOGISTICA LTDA - ME
DEPOSITÁRIO: José da Silva
Valor da dívida: R$ 68.991,36 (sessenta e oito mil, novecentos e noventa e um reais e trinta e seis
centavos) em 09/09/2016.
BEM(NS) PENHORADO(S):

(1) um (01) Caminhão Volkswagem 331404, modelo VW/8.150, ano/modelo 2000/2000, cor branca, placas
MAU9093, renavam 736318186, diesel, chassi nº 9BWV2VD20YRY04045, com carroceria em madeira,
estando em precário estado de conservação e funcionamento, com pneus traseiros gastos, pintura
igualmente desbotada e bastante gasta e bancos rasgados. Precisa ser feita a substituição da caixa de
marcha, porquanto está totalmente "emperrada" pela não utilização do veículo. O veículo encontra-se
parado ha vários meses, sem qualquer manutenção e deixado ao tempo pelo proprietário. O bem foi
reavaliado em R$ 33.000,00 na data de 05 de maio de 2017.

Localização do(s) bem(ns): Estrada Anaburgo, 1.350, Joinville/SC.
Recurso: não há.
Ônus/Penhoras: IPVA/Taxas Detran/Seguro DPVAT/Multas: R$ 2.161,11 (dois mil, cento e sessenta

e um reais e onze centavos) até 31/05/2017; Renajud - processos nºs 0007975220135120004 e
0007787120135120028 da 3ª Vara do Trabalho de Joinville/SC.

SUSPENSO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL
(27)PROCESSO Nº 5014206-90.2012.404.7201

EXEQUENTE: FAZENDA NACIONAL
EXECUTADO: TEODORO EDSON DE OLIVEIRA
DEPOSITÁRIO: Teodoro Edson de Oliveira
Valor da dívida: R$ 33.190,65 (trinta e três mil, cento e noventa reais e sessenta e cinco centavos) em
03/04/2017.
BEM(NS) PENHORADO(S):

(1) um terreno situado nesta cidade, na esquina das Ruas Alexandre Schlemm e Eugênio Moreira, fazendo
frente na primeira com 18,00m e na segunda com 29,20m, limitando-se do lado direito de quem da rua
Alexandre Schlemm olha com 29,20m, com terras de Mario Militão da Silva e do lado esquerdo de quem
da rua Eugênio Moreira olha com 18,00m, com terras do Espólio de Leopoldo Elling, contendo área total
de 525,60 m2. Matrícula nº 14.991 do Cartório de Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição de
Joinville/SC.
O bem foi reavaliado em R$ 235.000,00 (duzentos e trinta e cinco mil reais) na data de 09 de
março de 2017.
Situação do(s) bem(ns) (ocupação): não há benfeitorias no local. Há um córrego atravessando os
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limites do imóvel, conforme documento juntado no evento 102 (outros4). A presença do córrego
praticamente inviabiliza a concessão de alvará de construção local.
Recurso: não há.
Ônus/Penhoras: IPTU – R$ 69.506,23 (sessenta e nove mil, quinhentos e seis reais e vinte e três
centavos) até 15/03/2017; Penhora – processos nos 5007385-31.2016.404.7201 da 5ª Vara Federal de
Joinville.
PARCELAMENTO: o exequente admite parcelamento da arrematação em até 60 (sessenta) vezes,
observada a parcela mínima de R$ 500,00 (quinhentos reais), reduzindo-se o prazo o quanto for
necessário para a observância deste piso, limitado ao valor do débito.

ARREMATADO
(28) PROCESSO Nº 5027435-49.2014.404.7201

EXEQUENTE: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS
RENOVÁVEIS-IBAMA
EXECUTADO: USIBRA FERRAMENTARIA LTDA EPP
DEPOSITÁRIO: Manoel José Goulart
Valor da dívida: R$ 15.272,32 (quinze mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e dois centavos) em
26/09/2016.
BEM(NS) PENHORADO(S):

(1) uma (01) Fresadora convencional, marca Sinitron, peso sobre a mesa de 300Kg, modelo N314, número
de série 50412, 220, ano de fabricação 2005, em regular estado de conservação e funcionamento. O
bem foi reavaliado em R$ 12.000,00 (doze mil reais) na data de 13 de março de 2017.

Localização do(s) bem(ns): Rua Anita Garibaldi, 1190, bloco C, sala 1, 1ª a direita na entrada,
Condomínio Malharia Iracema, Joinville/SC.

Recurso: não há.
Ônus/Penhoras: nada consta.

E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, é passado o presente Edital, que
será publicado na forma da Lei e afixado no lugar de costume, na sede deste Juízo, que funciona na Rua
do Príncipe, 123, Centro, no horário das 13 às 18 horas. Expedido nesta cidade em 05 de junho de 2017.
Eu, Juliana de Paula Santos, Técnico Judiciário o digitei e conferi.

Marcos Francisco Canali
Juiz Federal


