
fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), ressaltando que a verba honorária será devida pela
metade, se o pagamento da dívida for efetivado dentro do prazo acima assinalado (art. 827, §
1º, CPC);

3 ) INTIMA o(a)(s) executado(a)(s) de que poderá(ão) se defender, por
advogado constituído, através de embargos à execução, no prazo de 15 (quinze) dias,
independentemente de penhora, depósito ou caução (arts. 914 e 915, CPC); e de que eventual
atribuição de efeito suspensivo aos embargos não impedirá a efetivação dos atos de penhora
e de avaliação dos bens (art. 919, § 5º, CPC);

Deve a parte executada observar que os embargos à execução somente serão
aceitos pela via eletrônica, devendo os executados acessarem o site da Justiça Federal do
Estado do Paraná - http://www.jfpr.jus.br - e no campo da Consulta Processual Unificada
escolher a consulta pelo "número do Processo com Chave" informando o número do processo
e da chave '192240459615', para obter maiores informações acerca dos autos;

4 ) CIENTIFICA de que, no mesmo prazo para oposição dos embargos,
reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do
valor em execução, inclusive custas e honorários de advogado, poderá(ão) requerer ao juiz
seja admitido a pagar o restante em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção
monetária pelo índice do INPC, mais juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 916, CPC).

EXPEDIDO por ordem do MM Juiz Federal na Titularidade Plena. Eu, Rafael
Mateus Miranda Taruhn, Estagiário, digitei, e eu, Marcelo Siqueira Picinini, Diretor de
Secretaria, o conferi.

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE GUAÍRA

1ª VARA FEDERAL DE GUAÍRA
Edital

EXECUÇÃO FISCAL Nº 5001460-53.2018.4.04.7017/PR

EXEQUENTE: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

EXECUTADO: ANDRE DA SILVA DE SIQUEIRA

EDITAL Nº 700006575470

EDITAL DE CITAÇÃO

COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS

O MM. Juiz Federal da 1ª Vara Federal de Guaíra, Seção Judiciária do Estado do
Paraná, na forma da lei.
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