
2) para consultar o processo eletrônico, deve-se acessar na internet o site da Justiça Federal
do Paraná (http://www.jfpr.jus.br) e no campo da consulta processual unificada escolher a
consulta pelo "nº do processo com chave", informando-se o número do processo
(50429631320154047000) e a chave nº 575731496315;

3) havendo interesse na CONCILIAÇÃO VIRTUAL, a parte executada deverá, no prazo de
10 (dez) dias, abrir a página de acesso ao e-proc: eproc.jfpr.jus.br; clicar na opção "Fórum de
Conciliação" (menu ao lado esquerdo da tela); preencher os campos "nº processo" e "chave
do processo" da opção "Criar"; ler o regulamento e clicar em "Criar Fórum", observando
que, nos termos da Resolução TRF4 nº 73, de 15.5.2014, os prazos para pagamento, penhora e
embargos somente terão início se não acionado o Fórum no prazo acima ou se encerrado sem
acordo, competindo à parte acompanhar o desenvolvimento da conciliação pelo sistema do
processo eletrônico.

Para que chegue ao conhecimento de todos e principalmente dos interessados,
mandou o MM. Juiz passar o presente edital, que será publicado no Diário Eletrônico do TRF
da 4ª Região. O prazo deste, que começará a fluir da data da publicação, terá transcorrido
assim que decorram os 20 (vinte) dias fixados em epígrafe, e assim, perfeita estará a
CITAÇÃO / INTIMAÇÃO. Eu, Sandro Maurício Ribeiro de Godoy, Técnico Judiciário, o
digitei. Dado e passado nesta cidade de Curitiba.

Edital

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5003711-95.2018.4.04.7000/PR

EXEQUENTE: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT

EXECUTADO: ALEX SWISTALSKI DE LARA - ME

EDITAL Nº 700006634948

EDITAL DE INTIMAÇÃO - (PRAZO DE 20 DIAS)

O DOUTOR MARCUS HOLZ, JUIZ FEDERAL DA 3ª VARA FEDERAL DE
CURITIBA, SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARANÁ, NA FORMA DA LEI, FAZ SABER, a todos
os que o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que perante este Juízo e
Secretaria se processam os Autos de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA nº 5003711-
95.2018.4.04.7000/PR, em que figura como exequente o(a) EMPRESA BRASILEIRA DE
CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT e como executado(a) ALEX SWISTALSKI DE LARA
- ME (CNPJ 23.596.334/0001-75).

Considerando que o(a) executado(a) encontra-se em lugar incerto e não
sabido, não sendo por isso intimado(a) pessoalmente:

INTIMO-O(A), por meio do presente, para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o
pagamento dos valores a que foi condenado (R$ 5.888,95 para 03/2019), devidamente
atualizados, mediante depósito em conta judicial vinculada ao processo (5003711-
95.2018.4.04.7000) a ser aberta na Agência da Caixa Econômica Federal nº 0650 (Av. Anita
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