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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE UBIRATÃ
VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE UBIRATÃ - PROJUDI
Avenida Clodoaldo de Oliveira, 1260 - centro - Ubiratã/PR - CEP: 85.440-000 - Fone: (44)
3543-1360 - E-mail: faol@tjpr.jus.br
EDITAL DE CITAÇÃO DO EXECUTADO COMERCIAL DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS RODRITRIGO LTDA - EPP com prazo de 30 (trinta) dias.
Processo: 0002684-84.2016.8.16.0172
Classe Processual: Execução Fiscal
Assunto Principal: Dívida Ativa
Valor da Causa: R$4.158.756,51
Exequente(s): • ESTADO DO PARANÁ
Executado(s): • COMERCIAL DE PRODUTOS

ALIMENTICIOS RODRITRIGO
LTDAEPP (CPF/CNPJ:
13.866.662/0001-90)
RUA ERNESTO NOVAES DE SOUZA ,
304 - CENTRO - UBIRATÃ/PR - CEP:
85.440-000

O DOUTOR FERDINANDO SCREMIN NETO, MM. JUIZ DE DIREITO DA
COMARCA DE UBIRATÃ, ESTADO DO PARANA, NA FORMA DA LEI, ETC...
FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento
tiverem, especialmente o executado COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
RODRITRIGO LTDA-EPP, em lugar incerto e não sabido, que por este Juízo
e Cartório se processam os autos de AÇAO DE EXECUÇÃO FISCAL, n°
0002684-84.2016.8.16.0172 em que é Exeqüente ESTADO DO PARANÁ. Ficando
o mesmos citado, tendo o exequente alegado em síntese o seguinte: O exeqüente
é credor dos executados na quantia de a(s) dívida(s) de R$ 4.158.756,51 (quatro
milhões , cento e cinquenta e oito mil e setecentos e cinquenta e seis reais e
cinquenta e um centavos), representada(s) pela(s) certidão(ões) inclusa(s), sob o(s)
número(s): 31408938, ficando através do presente devidamente CITADO para que
no prazo de 05 (cinco) dias, efetue o pagamento da quantia devida, acrescido
das custas judiciais e honorários de sucumbência, ou garantir a execução com
nomeação de bens à penhora, ou, no mesmo prazo indique bens que garantam
a dívida. Caso não pague nem indique os bens, ser-lhe-ão penhorados tantos
bens quantos bastam para satisfação integral do débito. DESPACHO: "Autos nº.
0002684-84.2016.8.16.0172. 01. Uma vez que de fato evidenciadas as situações
previstas no artigo 256, incisos I e II, do Código de Processo Civil e com intuito de
maior segurança jurídica, defiro o pedido de seq. 40.1. 02. Proceda-se a citação
da parte Executada, por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, observando-se os
requisitos previstos no artigo 257 do Diploma Legal supramencionado. 03. Cumpra-
se. Int. Dil. Ubiratã, assinado e datado digitalmente. FERDINANDO SCREMIN
NETO Magistrado.." E, para que chegue ao conhecimento de todos, mandou
expedir o presente edital que será publicado e afixado na forma da lei, no átrio
do fórum local. Aos vinte e quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e
dezenove Eu________________/ROSANGELA SILVA PEREIRA PEGHIN, Auxiliar
Juramentada, digitei e subscrevi.
FERDINANDO SCREMIN NETO
Juiz de Direito
-Assinado Digitalmente-
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