SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO

Avenida Mário Dedini, nº 234 - CEP 13405-270 - Piracicaba - SP - www.jfsp.jus.br

EDITAL Nº 2/2019 - PIRA-04V

EDITAL DE CITAÇÃO - COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS

O Doutor JACIMON SANTOS DA SILVA, Juiz Federal da 4ª Vara Federal, especializada
em Execuções Fiscais, da Subseção Judiciária de Piracicaba, Seção Judiciária de São
Paulo, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento,
especialmente os interessados mencionados no corpo deste edital, que perante este
Juízo Federal e Secretaria respectiva, tramitam os autos da Execução Fiscal n.º
0013193-54.2009.403.6109 (antigo nº 200961090131932), que a AGÊNCIA
NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP move contra P
N P COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA - ME (CNPJ 52.685.344/0001-85) e CLAUDIA DO
SANTOS MONTEIRO (CPF 023.780.948-68), procedendo a citação em relação ao(à)
CLAUDIA DO SANTOS MONTEIRO, com a finalidade de haver-lhe a(s) importância(s)
a seguir, descrita(s) juntamente com a(s) respectiva(s) data(s) da última atualização
(fls. 02), número(s) da(s) CDA(s) e data(s) de inscrição: 30108156801: R$ 34.246,00
em 18/12/2009, que deverá(ão) ser reatualizado(s) e acrescido(s), em data do
efetivo pagamento, dos encargos previstos em Lei, natureza: PROFISSIONAL MULTAS E DEMAIS SANÇÕES - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - DIREITO
ADMINISTRATIVO.

E como o(s) executado(s) não foi(ram) encontrado(s) para ser(em) citado(s),
expede-se o presente edital, com prazo de 30 (trinta) dias, pelo qual fica(m)
CITADO(S) e INTIMADO(S) a pagar(em) o(s) débito(s) mencionado(s) no prazo de 05
(cinco) dias, a fluir após os 30 (trinta) dias supra, ou nomear(em) bens a penhora,
sob pena de, não o fazendo, serem penhorados tantos os bens quantos bastem para
garantia da execução. Ademais, utiliza-se da prerrogativa constante no art. 27, da
Lei nº 6830/80, quanto à reunião das diferentes citações em um mesmo edital.
Certifica-se que a Secretaria deste Juízo funciona à Avenida Mário Dedini, 234, Vila
Rezende, Piracicaba/SP, telefone (19) 3412-2100, no horário das 9 às 19 horas. E
para que ninguém possa alegar ignorância, o presente edital será publicado no
Diário Eletrônico da Justiça Federal, na forma da lei e afixado no local de costume na
sede deste Juízo. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Piracicaba, aos 4 de
setembro de 2019.
====
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EDITAL DE CITAÇÃO - COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS

O Doutor JACIMON SANTOS DA SILVA, Juiz Federal da 4ª Vara Federal, especializada
em Execuções Fiscais, da Subseção Judiciária de Piracicaba, Seção Judiciária de São
Paulo, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento,
especialmente os interessados mencionados no corpo deste edital, que perante este
Juízo Federal e Secretaria respectiva, tramitam os autos da Execução Fiscal n.º
0008264-31.2016.403.6109 , que a AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES
TERRESTRES - ANTT move contra JOÃO ELIAS DE OLIVEIRA (CPF 868.935.568-53),
com a finalidade de haver-lhe a(s) importância(s) a seguir, descrita(s) juntamente
com a(s) respectiva(s) data(s) da última atualização (fls. 02/03), número(s) da(s)
CDA(s) e data(s) de inscrição: 4.006.012413/16-88: R$ 10.212,48 em 30/09/2016, que
deverá(ão) ser reatualizado(s) e acrescido(s), em data do efetivo pagamento, dos
encargos previstos em Lei, natureza: MULTAS E DEMAIS SANÇÕES - DÍVIDA ATIVA
NÃO-TRIBUTÁRIA - DIREITO ADMINISTRATIVO.

E como o(s) executado(s) não foi(ram) encontrado(s) para ser(em) citado(s),
expede-se o presente edital, com prazo de 30 (trinta) dias, pelo qual fica(m)
CITADO(S) e INTIMADO(S) a pagar(em) o(s) débito(s) mencionado(s) no prazo de 05
(cinco) dias, a fluir após os 30 (trinta) dias supra, ou nomear(em) bens a penhora,
sob pena de, não o fazendo, serem penhorados tantos os bens quantos bastem para
garantia da execução. Ademais, utiliza-se da prerrogativa constante no art. 27, da
Lei nº 6830/80, quanto à reunião das diferentes citações em um mesmo edital.
Certifica-se que a Secretaria deste Juízo funciona à Avenida Mário Dedini, 234, Vila
Rezende, Piracicaba/SP, telefone (19) 3412-2100, no horário das 9 às 19 horas. E
para que ninguém possa alegar ignorância, o presente edital será publicado no
Diário Eletrônico da Justiça Federal, na forma da lei e afixado no local de costume na
sede deste Juízo. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Piracicaba, aos 4 de
setembro de 2019.
===
EDITAL DE CITAÇÃO - COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS

O Doutor JACIMON SANTOS DA SILVA, Juiz Federal da 4ª Vara Federal, especializada
em Execuções Fiscais, da Subseção Judiciária de Piracicaba, Seção Judiciária de São
Paulo, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento,
especialmente os interessados mencionados no corpo deste edital, que perante este
Juízo Federal e Secretaria respectiva, tramitam os autos da Execução Fiscal n.º
0010463-26.2016.403.6109, que a AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES
TERRESTRES - ANTT move contra MANOEL ROCHA LIMA (CPF 293.242.381-91), com
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a finalidade de haver-lhe a(s) importância(s) a seguir, descrita(s) juntamente com
a(s) respectiva(s) data(s) da última atualização (fls. 02), número(s) da(s) CDA(s) e
data(s) de inscrição: 4.006.018653/16-12: R$ 645,54 em 18/11/2016, que deverá(ão)
ser reatualizado(s) e acrescido(s), em data do efetivo pagamento, dos encargos
previstos em Lei, natureza: MULTAS E DEMAIS SANÇÕES - DÍVIDA ATIVA NÃOTRIBUTÁRIA - DIREITO ADMINISTRATIVO.

E como o(s) executado(s) não foi(ram) encontrado(s) para ser(em) citado(s),
expede-se o presente edital, com prazo de 30 (trinta) dias, pelo qual fica(m)
CITADO(S) e INTIMADO(S) a pagar(em) o(s) débito(s) mencionado(s) no prazo de 05
(cinco) dias, a fluir após os 30 (trinta) dias supra, ou nomear(em) bens a penhora,
sob pena de, não o fazendo, serem penhorados tantos os bens quantos bastem para
garantia da execução. Ademais, utiliza-se da prerrogativa constante no art. 27, da
Lei nº 6830/80, quanto à reunião das diferentes citações em um mesmo edital.
Certifica-se que a Secretaria deste Juízo funciona à Avenida Mário Dedini, 234, Vila
Rezende, Piracicaba/SP, telefone (19) 3412-2100, no horário das 9 às 19 horas. E
para que ninguém possa alegar ignorância, o presente edital será publicado no
Diário Eletrônico da Justiça Federal, na forma da lei e afixado no local de costume na
sede deste Juízo. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Piracicaba, aos 4 de
setembro de 2019.
===
EDITAL DE CITAÇÃO - COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS

O Doutor JACIMON SANTOS DA SILVA, Juiz Federal da 4ª Vara Federal, especializada
em Execuções Fiscais, da Subseção Judiciária de Piracicaba, Seção Judiciária de São
Paulo, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento,
especialmente os interessados mencionados no corpo deste edital, que perante este
Juízo Federal e Secretaria respectiva, tramitam os autos da Execução Fiscal n.º
0006307-88.1999.403.6109 (antigo nº 199961090063074), que a FAZENDA
NACIONAL move contra JOSÉ FEDRIZZI (CNPJ 54.366.406/0001-11) e JOSÉ FEDRIZZI ESPÓLIO (CPF 148.286.188-72), procedendo a citação em relação ao(à) JOSÉ
FEDRIZZI - ESPÓLIO, representado pela inventariante LOURDES MEDEIROS FEDRIZZI
(CPF 267.268.918-06), com a finalidade de haver-lhe a(s) importância(s) a seguir,
descrita(s) juntamente com a(s) respectiva(s) data(s) da última atualização (fls. 79),
número(s) da(s) CDA(s) e data(s) de inscrição: 8029901875246: R$ 47.459,89 em
04/05/2017, que deverá(ão) ser reatualizado(s) e acrescido(s), em data do efetivo
pagamento, dos encargos previstos em Lei, natureza: IRPJ - IMPOSTO DE RENDA DE
PESSOA JURÍDICA - IMPOSTOS - DIREITO TRIBUTÁRIO.

E como o(s) executado(s) não foi(ram) encontrado(s) para ser(em) citado(s),
expede-se o presente edital, com prazo de 30 (trinta) dias, pelo qual fica(m)
CITADO(S) e INTIMADO(S) a pagar(em) o(s) débito(s) mencionado(s) no prazo de 05
(cinco) dias, a fluir após os 30 (trinta) dias supra, ou nomear(em) bens a penhora,
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sob pena de, não o fazendo, serem penhorados tantos os bens quantos bastem para
garantia da execução. Ademais, utiliza-se da prerrogativa constante no art. 27, da
Lei nº 6830/80, quanto à reunião das diferentes citações em um mesmo edital.
Certifica-se que a Secretaria deste Juízo funciona à Avenida Mário Dedini, 234, Vila
Rezende, Piracicaba/SP, telefone (19) 3412-2100, no horário das 9 às 19 horas. E
para que ninguém possa alegar ignorância, o presente edital será publicado no
Diário Eletrônico da Justiça Federal, na forma da lei e afixado no local de costume na
sede deste Juízo. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Piracicaba, aos 4 de
setembro de 2019.

Documento assinado eletronicamente por Juliano Silveira Camargo,
Técnico Judiciário, em 06/09/2019, às 14:51, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por Jacimon Santos da Silva, Juiz
Federal, em 09/09/2019, às 16:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.trf3.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código
verificador 5087795 e o código CRC 9E7BF33B.
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