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EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 5038764-74.2017.4.04.7000/PR
EXEQUENTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
EXECUTADO: DANIEL RENATO NADOLNY
EXECUTADO: DANIEL RENATO NADOLNY - ME

EDITAL Nº 700005897126
A Dr.ª ANA BEATRIZ VIEIRA DA LUZ PALUMBO, MM Juíza Federal da 20.ª Vara Federal de
Curitiba, Seção Judiciária do Paraná, na forma da lei, faz saber aos executados e demais
interessados, que será leiloado o bem abaixo descrito, na seguinte forma:
Dos leilões: os leilões serão realizados na
http://www.canaljudicial.com.br/marangonileiloes

modalidade

eletrônica,

pelo

portal

1º Leilão: 11 de fevereiro de 2019, às 14:00h, por lance igual ou superior ao da avaliação.
2º Leilão: 25 de fevereiro de 2019, às 14:00h, pelo maior lance, desde que não seja inferior a 50%
(cinquenta por cento) do valor da avaliação.
Leiloeiro: Afonso Marangoni, matriculado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o nº
12/046-L - JUCEPAR.
Dos
lances:
a
serem
ofertados
por
http://www.canaljudicial.com.br/marangonileiloes

meio

eletrônico,

pelo

site

O leilão será aberto para recepção de lances com, no mínimo, 5 (cinco) dias de antecedência das
datas designadas (art. 20, da Resolução nº 236/2016, CNJ), observado o disposto nos artigos 887,
§1º, e 889, parágrafo único, do CPC.
Descrição do bem: veículo marca M. benz, modelo L 1519, ano de fabricação 1978, placa
AAT4071, RENAVAM 00515931306 (evento 46, AUTOPENHORA3).
Valor da avaliação: R$ 60.000,00, em 1º/08/2018 (evento 46 - AUTOPENHORA3).
Valor do débito: R$ 875.657,25, em setembro/2017 (evento 1 - CALC3), e demais acréscimos
legais.
Localização do bem: Rua Antenor Alves de Souza, n.º 179, Colombo - PR.
Depositário do bem: DANIEL RENATO NADOLNY (170.812.899-91), residente e
domiciliado à Rua Padre João Wislinski, nº 595, Casa, Santa Cândida, Curitiba/PR, CEP:
82.630.010.
Proprietário do bem: DANIEL RENATO NADOLNY - CPF: 170.812.899-91 (executado).
Recurso: não há.
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Ônus do arrematante: custas de arrematação no valor de 0,5% sobre o valor da arrematação e
comissão do leiloeiro no valor de 5% sobre o valor da arrematação.
O valor da arrematação e das custas deverá ser depositado na agência nº 0650 da Caixa
Econômica Federal, até 1 (um) dia após a arrematação, em contas judiciais separadas, vinculadas
aos presentes autos, entregando-se ao leiloeiro os comprovantes dos depósitos para anexação ao
feito. O leiloeiro deverá prestar contas nos 2 (dois) dias subsequentes aos depósitos, tudo
conforme art. 884, IV e V do CPC/2015.
Em caso de invalidação da arrematação por qualquer motivo, o valor da comissão será
integralmente restituído pelo leiloeiro ao arrematante em até 15 (quinze) dias da intimação para
tanto.
Fica o executado, Sr. DANIEL RENATO NADOLNY, em nome próprio e como representante
legal de DANIEL RENATO NADOLNY - ME, devidamente intimado, caso não
seja encontrado para intimação pessoal.
Para que chegue ao conhecimento de todos, o presente edital será fixado no local de costume e
publicado na forma da lei.

Documento eletrônico assinado por ANA BEATRIZ VIEIRA DA LUZ PALUMBO, Juíza Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência
da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php,
mediante o preenchimento do código verificador 700005897126v7 e do código CRC 660d0f36.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ANA BEATRIZ VIEIRA DA LUZ PALUMBO
Data e Hora: 14/11/2018, às 15:38:4
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