
"1. A parte exequente impugnou a alienação do imóvel descrito na matrícula nº 3.533 do

Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de Curiúva/PR, realizada pelo executado

Antônio Marega Barranco à pessoa jurídica Agropecuária Favo de Mel Ltda, empresa

cujas sócias são suas filhas Ana Carina Barranco e Francielle Bortolassi Barranco.

Tendo em vista que a alienação de bens após a inscrição em dívida ativa do débito para

com o Fisco, capaz de reduzir o devedor à insolvência, caracteriza-se como fraude à

execução, intime-se o executado Antônio Marega Barranco para, no prazo de 48

(quarenta e oito) horas, pagar a dívida exequenda, ou nomear bens livres e

desembaraçados capazes de garantir a execução, afastando dessa forma seu presumido

estado de insolvência, sob pena de ser declarada a ineficácia da alienação do imóvel em

questão. ...

2. Decorrido o prazo assinalado sem manifestação, intime-se a adquirente do mencionado

imóvel, Agropecuária Favo de Mel Ltda, acerca do requerimento formulado pela parte

exequente (evento 56), bem como para que, desejando, manifeste-se no prazo de 10 dias,

atentando para o previsto no art. 792, §4º, do Código de Processo Civil/2015."

Fica ciente de que o processo acima identificado tramita por meio eletrônico e
que a petição inicial e todos os documentos que a acompanham (além das decisões judiciais),
estão disponíveis na página da Justiça Federal (www.jfpr.jus.br), devendo para tanto a parte
interessada acessar o ícone 'processo eletrônico' e posteriormente a opção 'consulta pública -
Rito Ordinário', informando o número do processo e no campo 'chave' o código
correspondente, qual seja, 893574977214, bem como que todas as manifestações deverão ser
apresentadas diretamente no processo eletrônico, conforme orientação acima. E para que
chegue ao conhecimento de todos, mandou expedir o presente edital, que será afixado e
publicado na forma da lei.

Edital

EXECUÇÃO FISCAL Nº 5005537-50.2018.4.04.7003/PR

EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CREA/PR

EXECUTADO: CRISTIANO BALBINO CAMPI

EDITAL Nº 700006364078

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO: 30 DIAS

O JUÍZO DA 5ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE
MARINGÁ, SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARANÁ, NA FORMA DA LEI.

FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento
tiverem, que por este Juízo e Secretaria da 5ª Vara Federal de Maringá, sito na Avenida XV
de Novembro, 734, 1º andar, se processam os autos de EXECUÇÃO FISCAL n.º 5005537-
50.2018.4.04.7003, em que é exequente CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
AGRONOMIA - CREA/PR e executado(a)(s) CRISTIANO BALBINO CAMPI, constando dos
autos que a parte executada encontra-se em local incerto e não sabido, por este edital fica(m)
CITADO(S)(AS):

DIÁRIO ELETRÔNICO DA JUSTIÇA FEDERAL DA 4ª REGIÃO 736 / 756


