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EXECUÇÃO FISCAL Nº 5001380-75.2016.4.04.7012/PR 

EXEQUENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL 

EXECUTADO: DAISSON MELIBIO PISCININI 

EDITAL Nº 700010962643 

EDITAL Nº 161/2021 

O(A) Dr(a). ANDRÉ LUÍS MEDEIROS JUNG, Juiz Federal da 19.ª Vara Federal 

de Curitiba, Seção Judiciária do Estado do Paraná, na forma da lei, FAZ SABER 

aos que virem o presente Edital ou dele tiverem conhecimento, expedido nos autos 

supracitados, que será(ao) levado(s) a leilão o(s) bem(ns) do(a/s) executado(a/s), 

na forma seguinte: 

Valor da dívida: R$ 1.450.662,85 atualizado até 06/2021, a ser atualizado na data 

do pagamento. 

Avaliação: R$ 1.201.057,00 (um milhão, duzentos e um mil cinquenta e sete 

reais) em 08/2021. 

Depositário(a): DAISSON MELIBIO PISCININI  

Leiloeiro: LUIZ CARLOS DALL´AGNOL 

Localização do(s) ben(s): Rua Santo Tognon, s/n, Coronel Vivida/PR. 

Ônus/Recursos pendentes de julgamento: não há. 

Bem(ns):  

 

Imóvel de propriedade de DAISSON MELIBIO 

PISCININI (CPF 028.863.739-90) e cônjuge, conforme anotado na matrícula 

nº 16.732 do Ofício de Registro de Imóveis de Coronel Vivida (PR).   

Observações do Oficial de Justiça quando da reavaliação: "terreno 

parcialmente murado, com muros de arrimo nas laterais com altura média de 



3,00m, com acessos não pavimentados. Possui instalações de casa de máquinas 

para bomba e filtro para piscina, a qual ainda não foi construída. Possui edificação 

unifamiliar em alvenaria, inacabada, com dois pavimentos, com área de 

aproximadamente 294,00m². Edícula em alvenaria, também inacabada, com área 

de aproximadamente 76m². Imóvel urbano, tipo residencial, com circunvizinhança 

já consolidada por construções residenciais, localizado em bairro nobre, próximo 

ao centro da cidade". 

Despesas: custas de arrematação e comissão do leiloeiro, esta de 5% (cinco por 

cento) sobre o valor da arrematação do bem, a serem suportadas pelo arrematante. 

Observações: Fica(m) o(a/s) Executado(a/s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

representante(s) legal(is), responsável(eis) tributário(s), depositários, 

proprietário(s), possuidor, credor hipotecário, cônjuge(s), companheiro(a), 

coproprietário(a) por meio deste, devidamente intimado(a/s) do leilão, caso não 

encontrado(a/s) para intimação pessoal. 

DATAS E LOCAL DESIGNADOS PARA LEILÃO: 

1º LEILÃO: dia 01-10-2021 às 14:00 horas, por preço igual ou superior ao da avaliação. 

2º LEILÃO: dia 08-10-2021 às 14:00 horas, por preço igual ou superior ao da avaliação. 

3º LEILÃO: dia 15-10-2021 às 14:00 horas, por preço igual ou superior ao da avaliação. 

4º LEILÃO: dia 22-10-2021 às 14:00 horas, por preço igual ou superior ao da avaliação. 

LOCAL: ACIC - Associação Comercial e Industrial de Cascavel, sito na Rua 

Pernambuco, nº 1800, Centro, Cascavel (PR), telefone (45) 3037-3374, e/ou por 

meio eletrônico, online, mediante acesso ao site www.dallagnolleiloes.com.br.  

E para que chegue ao conhecimento de todos, mandou passar o presente Edital que 

será publicado na forma da lei. Eu, Gelson Pacheco - Técnico Judiciário, o digitei 

e conferi. 

Curitiba (PR), data da assinatura (vide abaixo). 

 

 
Documento eletrônico assinado por ANDRE LUIS MEDEIROS JUNG, Juiz 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 700010962643v3 e do código CRC dd6237d7. 

 

Informações adicionais da assinatura: 

Signatário (a): ANDRE LUIS MEDEIROS JUNG 

Data e Hora: 30/8/2021, às 16:56:7 

 


