
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PATO BRANCO

1ª VARA FEDERAL DE PATO BRANCO
Edital

EXECUÇÃO FISCAL Nº 5003442-25.2015.4.04.7012/PR

EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO
PARANÁ - CRMV/PR

EXECUTADO: DALTRO FRANCISCO SZCHOCKI

EXECUTADO: W. D. A. PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - ME

EDITAL Nº 700006588357

O(A) MM(ª). Juiz(íza) Federal (Substituto(a)) da 1ª Vara Federal de Pato Branco/PR, na forma
da lei, FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, com a
finalidade de tornar público, que perante este Juízo Federal e Secretaria respectiva tramitam
os autos epigrafados e, como consta dos autos que o(a)(s) executado(a)(s) se encontra(m) em
lugar incerto e não sabido, pelo presente edital, que será publicado na forma da lei e afixado
em lugar de costume na sede deste Juízo, CITA o(a)(s) executado(a)(s) DALTRO
FRANCISCO SZCHOCKI, CPF 006.569.720-09, com endereço na Rua Miguel Detoni, 203,
Centro, CEP 99790-000, Mariano Moro/RS, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, pague a
quantia de R$ 3.614,59 (três mil, seiscentos e quatorze reais e cinquenta e nove centavos),
em 12/2015, a ser atualizada na data do efetivo pagamento, conforme juros e multa de mora
indicados na(s) CDA"(s) e na petição inicial, acrescido de honorários advocatícios fixados
em 05% sobre o valor do débito caso ocorra o pronto pagamento, e em 10 % para pagamento
após o prazo legal de cinco dias (art. 20 § 4º do Código de Processo Civil), acrescida das
custas judiciais, ou garantir(em) a execução (art. 9º da Lei 6.830/80) por meio de: 1. Depósito
em dinheiro à ordem deste juízo, na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, com correção
monetária (art. 32, § 1°, da Lei n° 6.830/80); 2. Oferecimento de fiança bancária; 3.
Nomeação de bens à penhora, respeitada a ordem constante do art. 11 da Lei 6.830/80; 4.
Indicação de bens à penhora oferecidos por terceiros, desde que aceitos pelo(a) exequente.

NATUREZA DA DÍVIDA: dívida ativa tributária

CDA(s) n°(s): 2240 e 11478

SEDE DO JUÍZO: Rua Itacolomi, nº 710, esquina com Avenida Tupi, Centro, CEP 85501-
240, Pato Branco, Paraná.

PRAZO: 30 (trinta) dias.

EXPEDIDO por ordem do(a) MM(ª). Juiz(íza) Federal (Substituto(a)).Eu, MARIANA
BORDIGA POLEZ, Estagiário/Técnico/Analista Judiciário, digitei e conferi o presente edital,
que vai reconferido pelo(a) Diretor(a) de Secretaria.
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