PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MINAS GERAIS
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE JUIZ DE FORA/MG
SEGUNDA VARA

EDITAL DE HASTA PÚBLICA, DE INTIMAÇÃO E DE CIENTIFICAÇÃO
O Excelentíssimo Senhor Doutor MARCELO MOTTA DE OLIVEIRA, MM.
Juiz Federal da 2a Vara Federal da Subseção Judiciária de Juiz de Fora/MG, no uso de suas
atribuições e na forma da lei,
FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele
conhecimento tiverem e a quem possa interessar, que a 2a Vara Federal da Subseção
Judiciária de Juiz de Fora levará à venda em Hasta Pública, nas datas, local, horário e sob as
condições adiante descritas, os bens penhorados nos autos das execuções abaixo
relacionadas.

I) DATAS DAS HASTAS PÚBLICAS:
1a HASTA PÚBLICA: 11/09/2017, às 13h30min pelo valor do maior lanço, que não poderá
ser inferior ao da avaliação. Se o bem não alcançar lanço nesse valor, será incluído na 2a
Hasta Pública;
2a HASTA PÚBLICA: 11/09/2017, às 14h30min, nessa ocasião não será aceito lanço que
ofereça preço vil (art. 692, do CPC), que desde já fica fixado em valor inferior a 50%
(cinquenta por cento) do valor da avaliação.
II) LOCAL: Prédio Sede da Justiça Federal na Subseção de Juiz de
Fora/MG, situado na Rua Leopoldo Schmidt, n° 145, térreo, Centro, Juiz de Fora/MG,
CEP.:36.060-040. ENDEREÇO ELETRÔNICO NO QUAL SE REALIZARÁ O LEILÃO:
WWW.LEILOESJUDICIAISMG.COM.BR
III) IDENTIFICAÇÃO DO LEILOEIRO: Atuará como leiloeira a Senhora Thaís
Costa Bastos Teixeira (JUCEMG 629), e-mail thais@leiloesjudiciaismg.com.br, com endereço
na rua Padres Oblates, 84, VI. Cruz, Poços de Caldas/MG, CEP: 37.701-500, fones (32)0800730-4050.
IV) INTIMAÇÃO/CIENTIFICAÇÃO: Ficam intimados pelo presente Edital o(s)
executado(s) e respectivo(s) cônjuge(s), se casado(s) for(em), bem como o(s) advogado(s),
o(s) coproprietário(s), o(s) depositário(s) e, ainda, o titular de usufruto, uso, habitação,
enfiteuse, direito de superfície, concessão de direito real de uso, se a penhora recair sobre
bem gravado com tais direitos reais; o proprietário do terreno submetido ao regime de direito
de superfície, enfiteuse, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de
direito real de uso, se a penhora recair sobre tais direitos reais; o credor pignoratício,
hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada, que não seja de
qualquer modo parte na execução, o promitente comprador e o promitente vendedor, quando
for o caso, e, por fim, a União, o Estado e o Município, no caso de alienação de bem
tombado, caso não tenha(m) sido localizado(s) para intimação pessoal, bem como se
frustrada a intimação por outro meio idóneo, acerca do processo de execução, do leilão
designado.
V) CONDIÇÕES DOS BENS: O(s) bem(ns) será(ão) vendido(s) no estado de
conservação em que se encontrar(em), não cabendo à Justiça Federal e/ou aos leiloeiros
qualquer responsabilidades quanto a consertos e reparos ou mesmo providências referentes
à retirada, embalagem, impostos, encargos sociais e transportes daqueles arrematados. Será
ainda atribuição dos licitantes/arrematantes a verificação do estado de conservação, situação
de posse e especificações dos bens oferecidos no leilão. Qualquer dúvida ou divergência na
identificação/descrição do(s) bem(ns) deverá ser dirimida no ato do leilão. O(a)(s)
executado(a)(s) não poderá (ao) impedir a leiloeira e/ou representante legal de vistoriar e
fotografar o(s) bem(ns) constrito(s), ficando desde já advertido de que a obstrução ou
impedimento constitui crime (art. 330 do Código Penal).

VI) PESSOAS QUE PODEM LICITAR: É admitido a lançar todo aquele que
estiver na livre administração de seus bens, com exceção: dos tutores, curadores,
testamenteiros, administradores ou os liquidantes, quanto aos bens confiados a sua guarda e
responsabilidade; os mandatários, quanto aos bens de cuja administração ou alienação
estejam encarregados; o juiz, o membro do Ministério Público e da Defensoria Pública,
escrivão, o chefe de cartório e os demais servidores e auxiliares da Justiça, em relação aos
bens e direitos objeto de alienação na localidade onde servirem ou a que se estender a sua
autoridade; os servidores públicos em geral, quanto aos bens ou aos direitos da pessoa
jurídica a que servirem ou que estejam sob sua administração direta ou indireta; os leiloeiros
e seus prepostos, quando aos bens e cuja venda estejam encarregados; os advogados de
qualquer das partes (art.890 do CPC).
VII) CONDIÇÕES DA ARREMATAÇÃO: Quem pretender arrematar o(s)
bem(ns) eletronicamente deverá ofertar lances pela internet através do site
WWW.LEILOESJUDICIAISMG.COM.BR, devendo para tanto os interessados efetuarem
cadastramento prévio, em até 24 horas de antecedência do início do leilão, confirmar os
lances e recolher a quantia respectiva na data designada para a realização da praça, para
fins de lavratura do termo próprio, ficando ciente de que os arrematantes deverão depositar a
disposição do Juízo o valor total da arrematação, via depósito judicial no prazo de 24 horas a
partir do encerramento da hasta. A arrematação dos bens dar-se-á mediante as condições
estabelecidas no Código de Processo Civil, desde que não haja conflito com as disposições
da Lei n° 6.830/80 e em se tratando de execuções por título extrajudicial observar-se-á
apenas o estabelecido no Código de Processo Civil. Não será aceito lance que ofereça preço
vil. Considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital e,
não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do
valor da avaliação, (art. 891, caput, e parágrafo único do NCPC). Salvo pronunciamento
judicial em sentido diverso, o pagamento deverá ser realizado de imediato pelo arrematante,
por depósito judicial ou por meio eletrônico (art. 892 do NCPC). Em caso de imóveis e
veículos, o pagamento poderá ser parcelado, conforme art. 895 do CPC, sendo que o
arrematante deverá pagar 25% (vinte e cinco por cento) do valor do lance à vista e o restante
parcelado em até 30 (trinta) meses, sendo as prestações iguais, mensais e sucessivas, no
valor mínimo de R$500,00 (quinhentos reais) cada. O valor de cada parcela, por ocasião do
pagamento, será acrescido de juros equivalentes à taxa Selic, garantido por restrição sobre o
próprio bem. No caso de um lote com diversos bens, estes podem ser arrematados
separadamente. Dar-se-á preferência, entretanto, ao lanço que se propuser a arrematá-los
todos, em conjunto (art. 893 do NCPC). Poderá haver, a qualquer tempo, a exclusão de bens
do leilão, independentemente de prévia comunicação.
VIII) ÓNUS DO ARREMATANTE: Havendo arrematação do(s) bem(ns), será
devida pelo arrematante a comissão de 5% sobre o valor da arrematação, em favor do
leiloeiro, devendo a comissão ser depositada em Juízo, no prazo de 24 horas, devendo o
comprovante de pagamento ser juntado aos autos. Somente será devida ao leiloeiro a
comissão decorrente da arrematação do bem, supramencionada. Também serão devidas
custas, em percentual fixado em 0,5% (meio por cento), respeitando o limite mínimo de 10
(dez) UFIRs e máximo de 1.800 (hum mil e oitocentas) UFIRs, estabelecidos pela Lei
9.289/96. Cabe ao arrematante custear o transporte do bem arrematado, bem como
providenciar o pagamento de despesas relativas ao registro de transferência da propriedade.
Para os bens imóveis, a expedição da carta de arrematação ficará condicionada à
comprovação do pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI. No caso de
bem imóvel em posse de terceiro, caberá ao arrematante tomar as medidas cabíveis à sua
imissão na posse do bem.
Fica(m), por este, intimado(s) o(s) devedor(es) e/ou depositário(s) não
localizado(s), do(s) dia(s), horário(s) e local da realização do(s) leilão(ões).
Os autos das execuções estão à disposição dos interessados para consulta
na Secretaria da Justiça Federal/2aVara, especialmente no que se refere às matrículas dos
bens imóveis indicados nas descrições dos bens.
LOTE 01
PROCESSO N° 3986-78.2016.4.01.3801
CLASSE 3100 EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL
EXEQUENTE: UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)
EXECUTADO: J.F. ANODIZAÇÃO LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO(S) BEM(NS): 06 (seis) tanques de fibra e aço, medindo 3500x1000x1700,
em perfeito estado de conservação, fabricados em 2014 pela SBA Peças Acabadas de
Alumínio Ltda, todos em uso, avaliados, cada um, em R$6.392,00 (seis mil, trezentos e
noventa e dois reais), totalizando R$38.352,00 (trinta e oito mil, trezentos e cinquenta e dois
reais).
DEPOSITÁRIO: Marcus Vinícius da Rocha
LOCALIZAÇÃO DO(S) BEM(NS): Rua António Simão Firjam, 975, Distrito Industrial, Juiz de
Fora/MG - fone: 98707-5259.
VALOR DA DÍVIDA (ATÉ 11/04/2017): R$31.664,15 (trinta e um mil, seiscentos e sessenta
e quatro reais e quinze centavos).
VALOR TOTAL DO(S) BEM(NS): R$38.352,00 (trinta e oito mil, trezentos e cinquenta e dois
reais).
LOTE 02
PROCESSO N° 96.01.01348-2
CLASSE 3100 - EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL
EXEQUENTE: UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)
EXECUTADO: SOCIEDADE EDUCADORA MORAES JÚNIOR
DESCRIÇÃO DO(S) BEM(NS):
- 01 (uma) máquina impressora OFF SET, rotativa, colorida, com 05 unidades, marca Harries,
Modelo V-22, n.22.224-5, em bom estado de uso e conservação, reavaliada em
R$500.000,00 (quinhentos mil reais);
- 01 (uma) máquina impressora OFF SET, rotativa, preto e branco, marca Goss Comunity,
em bom estado de uso e conservação, reavaliada em R$300.000,00 (trezentos mil reais);
totalizando R$800.000,00 (oitocentos mil reais).
DEPOSITÁRIO: Flávia Mariza de Aragão Platz
LOCALIZAÇÃO DO(S) BEM(NS): Rua Espírito Santo, 1301, Centro, Juiz de Fora/MG.
VALOR DA DÍVIDA (ATÉ 05/05/2017): R$782.783,68 (setecentos e oitenta e dois mil,
setecentos e oitenta e três reais e sessenta e oito centavos).
VALOR TOTAL DO(S) BEM(NS): R$800.000,00 (oitocentos mil reais).

LOTE 03
PROCESSO N° 17509-36.2011.4.01.3801
CLASSE 3100 EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL
EXEQUENTE: CAIXA ECONÓMICA FEDERAL
EXECUTADO: ZÁS GRÁFICA E EDITORA LTDA
DESCRIÇÃO DO(S) BEM(NS): 01 (uma) máquina OFF SET, monocolor, Multhilite-1250,
formato ofício, em regular estado, encontra-se desligada e não está sendo utilizada;
reavaliada em R$1.900,00 (um mil e novecentos reais).
DEPOSITÁRIO: Ricardo Zaidan Lopes
LOCALIZAÇÃO DO(S) BEM(NS):Rua Santo António, 437, Centro, Juiz de Fora/MG -fone99993-7444
VALOR DA DÍVIDA (ATÉ 11/11/2011): R$4.703,84 (quatro mil, setecentos e três reais e
oitenta e quatro centavos).
VALOR TOTAL DO(S) BEM(NS): R$1.900,00 (um mil e novecentos reais).

LOTE 04
PROCESSO N° 11667.07.2013.4.01.3801
CLASSE 3100 - EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL
EXEQUENTE: UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)
EXECUTADO: SBM RESTAURANTE LTDA ME
DESCRIÇÃO DO(S) BEM(NS):
01 - 20 (vinte) mesas quadradas de madeira com tampo de vidro, com medidas de
aproximadamente 0,80xO,80cm, bom estado, avaliadas em R$150,00 cada totalizando
R$3.000,00;
02 - 25 (vinte e cinco) mesas quadradas de madeira, com tampo de madeira, com
aproximadamente 0,80xO,80cm, bom estado, avaliadas cada em R$140,00, totalizando
R$3.500,00;
03-10 (dez) mesas retangulares de madeira laqueada cor preta, medindo aproximadamente
1,10xO,60cm, bom estado, avaliadas cada em R$240,00, totalizando R$2.400,00;
04 - 106 (cento e seis) cadeiras em madeira com assento em curvim vermelho, bom estado,
avaliadas cada uma em R$75,00, totalizando R$7.950,00;
0 5 - 1 0 (dez) cadeiras em metal na cor preta e assento curvim azul, bom estado, avaliada
cada em R$50,00, totalizando R$500,00;
06 - 01 (um) balcão expositor de alimentos, frio/quente, elétrico (220v), de inox e vidro,
medindo aproximadamente 2,OOxO,50xO,40cm, bom estado, avaliado em R$370,00;
07 - 01 (um) balcão em inox, marca Actinox, com 03 gavetas e 02 prateleiras, bom estado,
avaliado em R$280,00;
08 - 01 (um) balcão/armário de madeira com prateleiras internas para armazenamentos de
utensílios, de aproximadamente 3,00x1,00, bom estado, avaliado em R$280,00;
09 - 01 (um) fogão industrial de 08 bocas, a gás, sem marca aparente, em razoável estado,
avaliado em R$680,00;
10-01 (uma) chapa de grill, medindo aproximadamente 0,80xO,80cm, em razoável estado,
avaliada em R$120,00;
11-01 (um) fogão industrial com 02 bocas, marca PPienk, em razoável estado, avaliado em
R$150,00;
1 2 - 0 1 (um) forno industrial, marca Venancio, sem capacidade de litros aparente, mas
tamanho grande, razoável estado, avaliado em R$380,00;
1 3 - 0 1 (um) balcão/armário com 02 prateleiras, em inox, medindo aproximadamente
1,50x1,10cm, com estado, avaliado em R$300,00;
14 - 01 (um) balcão/armário com 04 prateleiras, inox, bom estado, medindo
aproximadamente 2,00x1,20cm, em razoável estado, avaliado em R$400,00;
15-01 (uma) geladeira pequena, cor branca e sem marca aparente, com avarias na pintura
mas em funcionamento, avalida em R$100,00;
1 6 - 0 1 (um) descascador de batatas industrial em inox, razoável estado, avaliado em
R$150,00;
1 7 - 0 1 (um) freezer marca Metalfrio, horizontal, duas portas, de aproximadamente 1,20cm
de largura, razoável estado, avaliado em R$200,00;
1 8 - 0 1 (um) freezer marca Metalfrio, horizontal, duas portas, de aproximadamente 1,50cm
de largura, razoável estado, avaliado em R$250,00;
1 9 - 0 1 (uma) mesa de escritório em madeira, modelo presidente, com 03 gavetas em
melamínico preto, bom estado, avaliado em R$140,00;
20 - 01 (um) microcomputador processador Pentium, marca HP, com teclado, mouse e
monitor de led de 14", bom estado, avaliado em R$250,00;
21 - 01 (uma) impressora HP DeskJet 3050, cor preta, bom estado, avaliada em R$100,00;
22 - 01 (um) móvel em madeira e melamínico preto com 04 gavetas e duas portas em
madeira, bom estado, avaliado em R$130,00;
23 - 01 (uma) cadeira giratória, modelo presidente, cor preta, com estado, avaliada em
R$150,00;
24 - 01 (um) bebedouro marca IBBL, inox, modelo BAG40, com estado, avaliado em
R$200,00;
25 - 01 (uma) balança marca Toledo, eletrônica, modelo RRIX4, bom estado, avaliada em
R$200,00;
26 - 01 (um) balcão em madeira, simples, medindo aproximadamente 1,20x1,20, bom
estado, avaliado em R$140,00;
27 - 01 (um) balcão em madeira em formato de L, onde fica o "caixa", com 03 prateleiras
internas e 02 portas, medindo aproximadamente 2,50m, bom estado, avaliado em R$560,00;
totalizando R$22.880,00 (vinte e dois mil, oitocentos e oitenta reais).

DEPOSITÁRIO: José Marcelo de Alvarenga Menezes
LOCALIZAÇÃO DO(S) BEM(NS): Rua Honório António da Silva, 160/402, São Pedro, Juiz de
Fora/MG - fone: 98431-9750.
VALOR DA DÍVIDA (ATÉ 28/05/2014): R$56.362,16 (cinquenta e seis mil, trezentos e
sessenta e dois reais e dezesseis centavos).
VALOR TOTAL DO(S) BEM(NS): R$22.880,00 (vinte e dois mil, oitocentos e oitenta reais).

LOTE 05
PROCESSO N° 8637-32.2011.4.01.3801
CLASSE 3100 - EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL
EXEQUENTE: UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)
EXECUTADO: SPN INDÚSTRIA DE ROUPAS LTDA - ME
DESCRIÇÃO DO(S) BEM(NS):
- 01 (uma) máquina de pregar botões, marca Juki, modelo Mb372-U, em bom estado de
usada, reavaliada em R$3.000,00;
- 01 (uma) máquina caseadeira, marca Brother, modelo LH4B814, em bom estado de usada,
reavaliada em R$10.500,00;
- 01 (uma) máquina de mosquear, marca Brother, modelo LK3B4302, em bom estado de
usada, reavaliada em R$6.000,00;
- 01 (uma) máquina de pregar cós, marca Kansai, modelo DLR, 1508P, em bom estado de
usada, reavaliada em R$3.500,00;
- 01 (uma) máquina de elástico, marca Kansai, modelo 1404 PMD, em bom estado de usada,
reavaliada em R$3.500,00;
- 01 (uma) máquina de costura reta, marca Pfaff, modelo 563, em bom estado de usada,
reavaliada em R$1.500,00;
- 01 (uma) máquina de costura zig-zag marca Singer, modelo 20.U, em bom estado de
usada, reavaliada em R$1.500,00;
- 01 (uma) máquina overloque marca Siruba, modelo 737D, em bom estado de usada,
reavaliada em R$2.700,00;
- 01 (uma) máquina de interloque, marca Siruba, modelo 757E, em bom estado de usada,
reavaliada em R$2.500,00;
- 01 (uma) máquina de overloque, marca Siruba, modelo 737D, em bom estado de usada,
reavaliada em R$2.700,00;
- 01 (uma) máquina de debrun, marca Kansai, modelo WP1D3F, em bom estado de usada,
reavaliada em R$2.400,00;
- 01 (uma) máquina de de debrun marca Kansai modelo KS96142, em bom estado de usada,
reavaliada em R$3.500,00;
- 01 (uma) máquina overloque, marca Siruba, modelo 737D, série 504M204, avaliada em
R$2.700,00;
- 01 (uma) máquina de costura reta, marca Sunstar, modelo KM250B, em bom estado de
usada, reavaliada em R$1.200,00;
- 01 (uma) máquina de overloque, marca Siruba, modelo 737F, em bom estado de
usada,reavaliada em R$2.500,00;
- 01 (uma) máquina interloque, marca Siruba, modelo 757F504M204, em bom estado de
usada, reavaliada em R$2.500,00;
- 01 (uma) máquina de embutir, marca Kansai, modelo DLR1503PTF, em bom estado de
usada, reavaliada em R$3.500,00;
- 01 (uma) máquina de costura reta, marca Sunstar, modelo KM250B, em bom estado de
usada, reavaliada em R$1.400,00;
- 01 (uma) máquina de costura reta, duas agulhas, marca Brother, modelo LT2B8755, em
bom estado de usada, reavaliada em R$3.500,00;
- 01 (uma) máquina de costura reta eletrônica, marca Brother, modelo B75540WKII, em bom
estado de usada, avaliada em R$3.500,00;
- 01 (uma) máquina de costura reta, duas agulhas, marca Morita, modelo LT2B8755, em bom
estado de usada, reavaliada em R$3.500,00;
- 01 (uma) máquina de costura reta, duas agulhas, marca Morita, modelo LT2B8755, em bom
estado de usada, reavaliada em R$3.500,00;

- 01 (uma) máquina de costura reta, duas agulhas, marca Morita, modelo LT2B8755, em bom
estado de usada, reavaliada em R$3.500,00; totalizando R$74.600,00.
DEPOSITÁRIO: José Maria Debortoli
LOCALIZAÇÃO DO(S) BEM(NS): Rua Tenente Guimarães, 118, Nova Era, Juiz de Fora/MG
- Fone: 99824-8476.
VALOR DA DÍVIDA (ATÉ 17/03/2017):R$105.308,50
VALOR TOTAL DO(S) BEM(NS): R$74.600,00 (setenta e quatro mil e seiscentos reais).
LOTE 06
PROCESSO N° 2055-79.2012.4.01.3801
CLASSE 3300 - EXECUÇÃO FISCAL/OUTRAS
EXEQUENTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL
EXECUTADO: MARCOS LOURENÇO BARRA
DESCRIÇÃO DO(S) BEM(NS): 01 (um) automóvel GM/Kadett GL, cinza, placa GRB-5964,
ano/modelo 1994/1995, chassi 9BGKZ08GSRB401728, com setas dianteira esquerda e
traseira esquerda quebradas, para-brisa trincado, lateral esquerda frontal batida, muitos
arranhões, em funcionamento; avaliado em R$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).
DEPOSITÁRIO: Marcos Lourenço Barra
LOCALIZAÇÃO DO(S) BEM(NS): Rua Delfim Moreira, 74, Centro, Juiz de Fora/MG.
VALOR DA DÍVIDA (ATÉ 18/02/2014 ):R$3.435,86
VALOR TOTAL DO(S) BEM(NS): R$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).

LOTE 07
PROCESSO N° 15953-96.2011.4.01.3801
CLASSE 3100 EXECUÇÃO FISCAL/FAZENDA NACIONAL
EXEQUENTE: CAIXA ECONÓMICA FEDERAL
EXECUTADO: .ASSISTEMAQ SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA
DESCRIÇÃO DO(S) BEM(NS):
- 01 (um) compressor de 10 pés cúbicos, marca Douat, cor azul, elétrico, trifásico, motor 1cv,
em bom estado de conservação e funcionamento, reavaliado em R$1500,00 (um mil e
quinhentos reais);
- 01 (uma) prensa hidráulica, 15 toneladas, cor azul, marca Marcon, em perfeito estado de
conservação, reavaliado em R$700,00 (setecentos reais); perfazendo o total de R$2.200,00
(dois mil e duzentos reais).
DEPOSITÁRIO: Márcio Lopes de Miranda
LOCALIZAÇÃO DO(S) BEM(NS):Rua Pernambuco, 35, Poço Rico,Juiz de Fora/MGFone:98861-4870
VALOR DA DÍVIDA (ATÉ 25/10/2011): R$2.673,63 (dois mil, seiscentos e setenta e três
reais e sessenta e três centavos).
VALOR TOTAL DO(S) BEM(NS): R$2.200,00 (dois mil e duzentos reais).

LOTE 08
PROCESSO N° 8765-81.2013.4.01.3801
CLASSE 3300 EXECUÇÃO FISCAL/OUTRAS
EXEQUENTE: CAIXA ECONÓMICA FEDERAL
EXECUTADO: MERCADO SUPERPOPULAR LTDA
DESCRIÇÃO DO(S) BEM(NS):
- 01 (uma) estufa, marca Metalúrgica Lisboa, oito bandejas, em bom estado de uso e
conservação, reavaliada em R$250,00 (duzentos e cinquenta reais);
- 01 (uma) fatiadeira de frios, marca Cãs, em bom estado de uso e conservação, reavaliada
em R$1.250,00 (um mil, duzentos e cinquenta reais);
- 01 (uma) impressora de fita, marca Toledo, em bom estado de uso e conservação,
reavaliada em R$680,00 (seiscentos e oitenta reais);
- 01 (uma) geladeira, marca Refribox, em bom estado, reavaliada em R$600,00 (seiscentos
reais);
- 01 (um) freezer vertical, marca Metalfrio, reavaliado em R$350,00 (trezentos e cinquenta
reais); totalizando R$3.130,00 (três mil e cento e trinta reais).
DEPOSITÁRIO: Flávio Henrique Franco
LOCALIZAÇÃO DO(S) BEM(NS): Rua Ozório de Almeida, 235, Poço Rico, Juiz de Fora/MG
VALOR DA DÍVIDA (ATÉ 23/07/2014): R$3.856,07 (três mil, oitocentos e cinquenta e seis
reais e sete centavos).
VALOR TOTAL DO(S) BEM(NS): R$3.130,00 (três mil e cento e trinta reais).

LOTE 09
PROCESSO N° 2002.38.01.002217-6
CLASSE 4100 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQUENTE: UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)
EXECUTADO: MEDQUÍMICA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S.A.
DESCRIÇÃO DO(S) BEM(NS): 01 (um) veículo - caminhão com carroceria fechada Mercedes
Benz - Modelo L 1318, diesel, cor azul, ano de fabricação/modelo 2009/2009, RENAVAM
00154418234, chassi 9BM6940009B657209, placa HLT • 3439, em bom estado de
conservação, apenas com os para-choques (frente) sem pintura; avaliado em R$90.000,00
(noventa mil reais).
DEPOSITÁRIO: Jadir Vieira Júnior
LOCALIZAÇÃO DO(S) BEM(NS): Rua Fernando Lamarca, 255, bairro Industrial, Juiz de
Fora/MG - Fone: (32) 2101-4000.
VALOR DA DÍVIDA (ATÉ 24/07/2017): R$5.486,27 (cinco mil, quatrocentos e oitenta e seis
reais e vinte e sete centavos).
VALOR TOTAL DO(S) BEM(NS): R$90.000,00 (noventa mil reais).

E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, é passado o
presente edital, que será publicado na forma da lei e afixado no lugar de costume na sede
deste juízo. Expedido nesta cidade de Juiz de Fora/MG, aos 14^te agosto de 2017.

MARCELO MOTTA DE OLIVEIRA
Juiz Federal

