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EXECUÇÃO FISCAL Nº 5002114-17.2016.4.04.7112/RS

EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA - 2ª REGIÃO/RS

EXECUTADO: ANDRESSA PINTO SOARES

EDITAL Nº 710005672712

EDITAL DE 1º, 2º, 3º E 4º LEILÕES E INTIMAÇÃO

A EXCELENTÍSSIMA SRA. DRA. DÉBORA CORADINI PADOIN, JUÍZA
FEDERAL  SUBSTITUTA  DA  4ª  VARA  DA  SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE  SANTA
MARIA, SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,

FAZ SABER  a  todos  quantos  virem  o  presente  Edital  ou  dele  tiverem
conhecimento, que a 4ª Vara Federal de Santa Maria/RS, levará à venda em leilões públicos,
nas  datas,  local  e  sob  condições  adiante  descritas,  o(s)  bem(ns)  penhorado(s)  nos  autos
supramencionados, abaixo relacionado(s).

Serão admitidos lances nas modalidades presencial e eletrônico por meio do
portal  eletrônico  (www.leiloesjudiciaisrs.com.br),  mediante  cadastramento  prévio  no
referido sítio, em até 24 (vinte e quatro) horas antes do leilão, ficando os interessados cientes
de que estarão vinculados às mesmas normas processuais e procedimentos destinados aos
lançadores presenciais, inclusive quanto à responsabilidade civil e criminal.

1º Leilão: 12.04.2018, às 10 horas, por preço igual ou superior ao da avaliação.

2º Leilão: 26.04.2018, às 10 horas, por qualquer valor, desde que não seja vil.

3º Leilão: 10.05.2018, às 10 horas, por qualquer valor, desde que não seja vil.

4º Leilão: 18.05.2018, às 10 horas, por qualquer valor, desde que não seja vil.

Local:  Rua Chico Pedro,  nº  331,  Bairro Camaquã, Porto Alegre -  RS  e
através do site www.leiloesjudiciaisrs.com.br

LEILOEIRA OFICIAL: Joyce Ribeiro, JUCERGS 222, fone: 0800-707-9272
e/ou (51)  8143-8866 e/ou (51)  9630-8866,  e-mail:  leiloes@leiloesjudiciais.com.br  e  site:
www.leiloesjudiciaisrs.com.br

Ônus do arrematante: O arrematante deverá pagar à leiloeira comissão no valor
de 06% (seis por cento) se o bem arrematado for imóvel e, de 10% (dez por cento), para os
demais bens, bem como custas de arrematação previstas na Tabela III da Lei 9289/96, de
0,5% (meio por cento) sobre o valor do bem arrematado. Corre por conta do arrematante
eventuais débitos decorrentes de taxas de administração do condomínio.
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Advertências:

1) Ficam intimados pelo presente Edital, caso não tenha(m) sido encontrado(s)
para intimação pessoal,  o(as)  Executado(as)  e,  em se  tratando de  pessoa física  casada,  o
respectivo cônjuge, bem como os coproprietários de bem indivisível; o titular de usufruto,
uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial para fins de moradia
ou concessão de direito real de uso, quando a alienação recair sobre bem gravado com tais
direitos  reais;  o  proprietário  do  terreno  submetido  ao  regime  de  direito  de  superfície,
concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso, quando a
alienação  recair  sobre  tais  direitos  reais;  credores  hipotecários,  fiduciários,  pignoratício,
anticrético  ou  com  penhora  anteriormente  averbada  sobre  o  mesmo  bem;  o  promitente
comprador do bem, existindo promessa de compra e venda registrada; o promitente vendedor,
caso a alienação recaia sobre direito aquisitivo derivado de promessa de compra e venda
registrada; e demais interessados, acerca dos leilões designados.

2) Os bens encontram-se nos locais indicados nas suas descrições.

3) As arrematações nos processos em que constar como ônus a pendência de
recurso por julgar nos Tribunais não estão sujeitas a desfazimento - ainda que estes venham a
ser julgados procedentes -, sendo aquelas consideradas perfeitas, acabadas e irretratáveis após
assinatura do auto de arrematação pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro.

4)  Não ocorrendo  a arrematação dos  bens  em hasta  pública,  fica  autorizada
pessoa credenciada junto a este Juízo a proceder à ALIENAÇÃO DIRETA a particular, por
qualquer  valor,  observado  o  preço  mínimo  definido  em  tópico  específico  deste  Edital,
devendo o interessado na aquisição apresentar sua proposta, dirigida ao Juiz, no prazo de 90
(noventa) dias depois da 4ª data designada. As partes que não foram intimadas pessoalmente,
caso não concordem com essa providência, devem apresentar manifestação em 5 (cinco) dias,
contados da publicação deste Edital.

5) É lícito a todos aqueles indicados no art. 889, incisos II a VIII, do Código de
Processo Civil, bem como aos credores concorrentes que hajam penhorado o mesmo bem, ao
cônjuge,  ao  companheiro,  aos  descendentes  e  aos  ascendentes  do  executado,  oferecendo
preço não inferior ao da avaliação, requerer a adjudicação do(s) bem(ns) penhorado(s). Tal
opção somente poderá ser exercida até a data designada para o primeiro leilão, e, se frustradas
todas as tentativas de alienação, após a realização do último leilão.

6) É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na
arrematação do bem em igualdade de condições.

7)  Nos processos de Execução Fiscal,  em caso de  arrematação,  o exequente
pode adjudicar  os  bens  arrematados,  com preferência,  em igualdade de  condições  com a
melhor oferta, no prazo de 30 (trinta) dias (art.  24, Lei 6.830/80). Não será transferido o
domínio dos bens arrematados antes de verificado o decurso desse prazo.

8) Nos processos de Execução Fiscal em que o exequente é a União/Fazenda
Nacional, esta poderá, se não arrematados os bens em nenhum dos quatro leilões de que trata
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este edital, adjudicá-los pela metade do valor da avaliação, nos termos do artigo 98, parágrafo
7º,  da  Lei  nº  8.212/91,  ressalvado  que,  existindo  créditos  preferenciais  ou  reserva  de
quota-parte  de  coproprietário  ou  cônjuge  não  executado,  o  valor  equivalente  deverá  ser
integralmente depositado em juízo.

9) Por ocasião do 1º leilão os bens disponíveis só poderão ser arrematados por
preço igual ou superior ao valor da avaliação.

10) Já no 2º, 3º e 4º, leilões os bens poderão ser arrematados por qualquer valor,
observado o preço mínimo definido em tópico específico deste Edital.

11) Fica consignado que o arrematante adquire a propriedade definitiva dos bens
arrematados livres e desembaraçados de quaisquer ônus, multas, tributos e outros encargos.
Os arrematantes de bens imóveis os recebem livres de hipotecas e penhoras, sujeitando-se,
entretanto,  a  eventuais  outros  ônus  existentes  sobre  cada  bem (v.g.  Cotas  condominiais).
Serão deduzidos do valor da arrematação eventuais emolumentos pendentes e a incidirem,
decorrentes  de  averbações  ou  registros  na  matrícula  de  imóvel,  cujo  pagamento se  torne
necessário para a transmissão plena da propriedade pela arrematação.

12) Em caso de pagamento do débito direto ao Exequente pelo Executado, ou
qualquer transação que implique suspensão ou cancelamento do leilão, deverá efetuar, se já
houver sido publicado o edital de leilão, o pagamento de eventual despesa comprovada pela
leiloeira.

13) Caso o valor da arrematação se mostre insuficiente para liquidar o débito em
cobrança, a execução deverá prosseguir pelo saldo remanescente.

Preço mínimo ou não vil:

Para todos os bens,  móveis ou imóveis,  considerar-se-á como preço mínimo
para lanço, alienação direta ou proposta de parcelamento aquele equivalente a 60% (sessenta
por cento) do valor da avaliação, exceto para as seguintes situações:

- recaindo a alienação sobre bem indivisível com reserva de quotas-parte de
50% (meação  de  cônjuge  ou  quotas  de  coproprietários  alheios  à  execução),  observada a
necessidade  do  cálculo  destas  sobre  o  valor  da  avaliação  (art.  843,  §§1º  e  2º,  CPC),
considerar-se-á  como  preço  não  vil  aquele  equivalente  a  70%  do  valor  da  avaliação,
objetivando garantir  um patamar  mínimo de  utilidade da  alienação  à  quitação do crédito
exequendo.

-  recaindo  a  alienação  sobre  bem  indivisível  com  reserva  de  quotas-parte
superior  a  50%  (meação  de  cônjuge  ou  quotas  de  coproprietários  alheios  à  execução),
observada a necessidade do cálculo destas sobre o valor da avaliação (art. 843, §§1º e 2º,
CPC), considerar-se-á como preço não vil aquele que superar a reserva de quotas em 15% do
valor  da  avaliação,  objetivando garantir  um patamar  mínimo de  utilidade  da  alienação  à
quitação do crédito exequendo.
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Condições de parcelamento:

OBS.: Não será concedido parcelamento da arrematação de bens consumíveis e
no caso de concurso de penhora com credor privilegiado.

a)  Havendo  interessado  em  adquirir  o(s)  bem(ns)  penhorado(s)  de  forma
parcelada, poderá apresentar por escrito, até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição
do bem por valor não inferior ao da avaliação e, até o início do segundo leilão, por qualquer
valor, observado o preço mínimo definido em tópico específico deste Edital.

b)  A  proposta  conterá,  em qualquer  hipótese,  oferta  de  pagamento  de  pelo
menos 25% (vinte e cinco por cento) do valor à vista e o restante parcelado em até 30 meses,
garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e por hipoteca do próprio bem,
quando se tratar de bem imóvel.

Contudo,  existindo  reserva  de  quota-parte  de  cônjuge  ou  coproprietário  não
executado sobre o bem, a proposta obrigatoriamente ofertará depósito à vista do montante
equivalente à quota-parte,  calculada sobre o valor  da avaliação;  o  saldo que sobejar  será
parcelado consoante regra disposta no parágrafo anterior, inclusive quanto ao pagamento à
vista de pelo menos 25% - desta vez, todavia, o percentual incidirá sobre o valor restante.

c)  Qualquer  proposta  apresentada  para  aquisição  de  bem(ns)  em  prestações
deverá apontar o prazo e as condições de pagamento do saldo, bem como indicar  caução
idônea garantido o parcelamento, em caso de bem móvel. Obrigatoriamente, a correção das
prestações deverá ser realizada pelo IPCA-E (ou índice que vier a subsituí-lo) e os valores
deverão ser depositados em conta de depósito judicial – código 005 -, vinculada ao processo
de execução, na Caixa Econômica Federal, ficando a cargo do arrematante a abertura da conta
e  o  preenchimento  das  guias  pertinentes  diretamente  em  agência  daquela  instituição
financeira.

d)  Aceita  a  arrematação  a  prazo,  os  pagamentos  feitos  pelo  arrematante
pertencerão ao exequente até o limite de seu crédito e, os subsequentes, ao executado.

e) No caso de atraso de qualquer das prestações, incidirá multa de 10% (dez por
cento)  sobre  a  soma  da  parcela  inadimplida  com  as  parcelas  vincendas,  autorizando  o
exequente a pedir resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução
do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos do processo em que
se  deu  a  arrematação.  Em qualquer  caso,  será  imposta  a  perda  da  caução  em  favor  do
exequente,  voltando  os  bens  a  novo  leilão,  do  qual  não  serão  admitidos  a  participar  o
arrematante e o fiador remissos.

f) A mera apresentação da proposta não suspende o leilão.

CDA(s) nº(s): 2016/001140

Localização do(s) bem(ns): Rua dos Camboatás, 545, ap 105, bloco A, Igara,
Canoas, RS
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Depositário(a): Andressa Pinto Soares

Bem(ns) Penhorado(s):  01  (um) veículo  VW/FOX BM,  placa  IWC  2377,
RENAVAM  01027257655,  ano  2014,  modelo  2015,  cor  branca,  em  bom  estado  de
conservação e em funcionamento, avaliado por R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais), devendo
ser(em) este(s) o(s) preço(s) para aquisição do(s) bem(ns) na primeira data designada para o
leilão.

Ônus/Penhora: nada consta

Documento eletrônico assinado por DEBORA CORADINI PADOIN, Juíza Federal Substituta, 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 710005672712v2 e do código CRC a27868e1.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): DEBORA CORADINI PADOIN
Data e Hora: 6/3/2018, às 16:52:5
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EXECUÇÃO FISCAL Nº 5000117-96.2016.4.04.7112/RS

EXEQUENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

EXECUTADO: LKR COMERCIO DE VESTUARIO LTDA

PERITO: JOYCE RIBEIRO

EDITAL Nº 710005619600

EDITAL DE 1º, 2º, 3º E 4º LEILÕES E INTIMAÇÃO

O  EXCELENTÍSSIMO  SR.  DR.  JOÃO  BATISTA  BRITO  OSÓRIO,  JUIZ
FEDERAL DA 4ª  VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTA MARIA,  SEÇÃO
JUDICIÁRIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,

FAZ SABER  a  todos  quantos  virem  o  presente  Edital  ou  dele  tiverem
conhecimento, que a 4ª Vara Federal de Santa Maria/RS, levará à venda em leilões públicos,
nas  datas,  local  e  sob  condições  adiante  descritas,  o(s)  bem(ns)  penhorado(s)  nos  autos
supramencionados, abaixo relacionado(s).

Serão admitidos lances nas modalidades presencial e eletrônico por meio do
portal  eletrônico  (www.leiloesjudiciaisrs.com.br),  mediante  cadastramento  prévio  no
referido sítio, em até 24 (vinte e quatro) horas antes do leilão, ficando os interessados cientes
de que estarão vinculados às mesmas normas processuais e procedimentos destinados aos
lançadores presenciais, inclusive quanto à responsabilidade civil e criminal.

1º Leilão: 12.04.2018, às 10 horas, por preço igual ou superior ao da avaliação.

2º Leilão: 26.04.2018, às 10 horas, por qualquer valor, desde que não seja vil.

3º Leilão: 10.05.2018, às 10 horas, por qualquer valor, desde que não seja vil.

4º Leilão: 18.05.2018, às 10 horas, por qualquer valor, desde que não seja vil.

Local:  Rua Chico Pedro,  nº  331,  Bairro Camaquã, Porto Alegre -  RS  e
através do site www.leiloesjudiciaisrs.com.br

LEILOEIRA OFICIAL: Joyce Ribeiro, JUCERGS 222, fone: 0800-707-9272
e/ou (51)  8143-8866 e/ou (51)  9630-8866,  e-mail:  leiloes@leiloesjudiciais.com.br  e  site:
www.leiloesjudiciaisrs.com.br

Ônus do arrematante: O arrematante deverá pagar à leiloeira comissão no valor
de 06% (seis por cento) se o bem arrematado for imóvel e, de 10% (dez por cento), para os
demais bens, bem como custas de arrematação previstas na Tabela III da Lei 9289/96, de
0,5% (meio por cento) sobre o valor do bem arrematado. Corre por conta do arrematante
eventuais débitos decorrentes de taxas de administração do condomínio.
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Advertências:

1) Ficam intimados pelo presente Edital, caso não tenha(m) sido encontrado(s)
para intimação pessoal,  o(as)  Executado(as)  e,  em se  tratando de  pessoa física  casada,  o
respectivo cônjuge, bem como os coproprietários de bem indivisível; o titular de usufruto,
uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial para fins de moradia
ou concessão de direito real de uso, quando a alienação recair sobre bem gravado com tais
direitos  reais;  o  proprietário  do  terreno  submetido  ao  regime  de  direito  de  superfície,
concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso, quando a
alienação  recair  sobre  tais  direitos  reais;  credores  hipotecários,  fiduciários,  pignoratício,
anticrético  ou  com  penhora  anteriormente  averbada  sobre  o  mesmo  bem;  o  promitente
comprador do bem, existindo promessa de compra e venda registrada; o promitente vendedor,
caso a alienação recaia sobre direito aquisitivo derivado de promessa de compra e venda
registrada; e demais interessados, acerca dos leilões designados.

2) Os bens encontram-se nos locais indicados nas suas descrições.

3) As arrematações nos processos em que constar como ônus a pendência de
recurso por julgar nos Tribunais não estão sujeitas a desfazimento - ainda que estes venham a
ser julgados procedentes -, sendo aquelas consideradas perfeitas, acabadas e irretratáveis após
assinatura do auto de arrematação pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro.

4)  Não ocorrendo  a arrematação dos  bens  em hasta  pública,  fica  autorizada
pessoa credenciada junto a este Juízo a proceder à ALIENAÇÃO DIRETA a particular, por
qualquer  valor,  observado  o  preço  mínimo  definido  em  tópico  específico  deste  Edital,
devendo o interessado na aquisição apresentar sua proposta, dirigida ao Juiz, no prazo de 90
(noventa) dias depois da 4ª data designada. As partes que não foram intimadas pessoalmente,
caso não concordem com essa providência, devem apresentar manifestação em 5 (cinco) dias,
contados da publicação deste Edital.

5) É lícito a todos aqueles indicados no art. 889, incisos II a VIII, do Código de
Processo Civil, bem como aos credores concorrentes que hajam penhorado o mesmo bem, ao
cônjuge,  ao  companheiro,  aos  descendentes  e  aos  ascendentes  do  executado,  oferecendo
preço não inferior ao da avaliação, requerer a adjudicação do(s) bem(ns) penhorado(s). Tal
opção somente poderá ser exercida até a data designada para o primeiro leilão, e, se frustradas
todas as tentativas de alienação, após a realização do último leilão.

6) É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na
arrematação do bem em igualdade de condições.

7)  Nos processos de Execução Fiscal,  em caso de  arrematação,  o exequente
pode adjudicar  os  bens  arrematados,  com preferência,  em igualdade de  condições  com a
melhor oferta, no prazo de 30 (trinta) dias (art.  24, Lei 6.830/80). Não será transferido o
domínio dos bens arrematados antes de verificado o decurso desse prazo.

8) Nos processos de Execução Fiscal em que o exequente é a União/Fazenda
Nacional, esta poderá, se não arrematados os bens em nenhum dos quatro leilões de que trata
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este edital, adjudicá-los pela metade do valor da avaliação, nos termos do artigo 98, parágrafo
7º,  da  Lei  nº  8.212/91,  ressalvado  que,  existindo  créditos  preferenciais  ou  reserva  de
quota-parte  de  coproprietário  ou  cônjuge  não  executado,  o  valor  equivalente  deverá  ser
integralmente depositado em juízo.

9) Por ocasião do 1º leilão os bens disponíveis só poderão ser arrematados por
preço igual ou superior ao valor da avaliação.

10) Já no 2º, 3º e 4º, leilões os bens poderão ser arrematados por qualquer valor,
observado o preço mínimo definido em tópico específico deste Edital.

11) Fica consignado que o arrematante adquire a propriedade definitiva dos bens
arrematados livres e desembaraçados de quaisquer ônus, multas, tributos e outros encargos.
Os arrematantes de bens imóveis os recebem livres de hipotecas e penhoras, sujeitando-se,
entretanto,  a  eventuais  outros  ônus  existentes  sobre  cada  bem (v.g.  Cotas  condominiais).
Serão deduzidos do valor da arrematação eventuais emolumentos pendentes e a incidirem,
decorrentes  de  averbações  ou  registros  na  matrícula  de  imóvel,  cujo  pagamento se  torne
necessário para a transmissão plena da propriedade pela arrematação.

12) Em caso de pagamento do débito direto ao Exequente pelo Executado, ou
qualquer transação que implique suspensão ou cancelamento do leilão, deverá efetuar, se já
houver sido publicado o edital de leilão, o pagamento de eventual despesa comprovada pela
leiloeira.

13) Caso o valor da arrematação se mostre insuficiente para liquidar o débito em
cobrança, a execução deverá prosseguir pelo saldo remanescente.

Preço mínimo ou não vil:

Para todos os bens,  móveis ou imóveis,  considerar-se-á como preço mínimo
para lanço, alienação direta ou proposta de parcelamento aquele equivalente a 60% (sessenta
por cento) do valor da avaliação, exceto para as seguintes situações:

- recaindo a alienação sobre bem indivisível com reserva de quotas-parte de
50% (meação  de  cônjuge  ou  quotas  de  coproprietários  alheios  à  execução),  observada a
necessidade  do  cálculo  destas  sobre  o  valor  da  avaliação  (art.  843,  §§1º  e  2º,  CPC),
considerar-se-á  como  preço  não  vil  aquele  equivalente  a  70%  do  valor  da  avaliação,
objetivando garantir  um patamar  mínimo de  utilidade da  alienação  à  quitação do crédito
exequendo.

-  recaindo  a  alienação  sobre  bem  indivisível  com  reserva  de  quotas-parte
superior  a  50%  (meação  de  cônjuge  ou  quotas  de  coproprietários  alheios  à  execução),
observada a necessidade do cálculo destas sobre o valor da avaliação (art. 843, §§1º e 2º,
CPC), considerar-se-á como preço não vil aquele que superar a reserva de quotas em 15% do
valor  da  avaliação,  objetivando garantir  um patamar  mínimo de  utilidade  da  alienação  à
quitação do crédito exequendo.
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Condições de parcelamento:

OBS.: Não será concedido parcelamento da arrematação de bens consumíveis e
no caso de concurso de penhora com credor privilegiado.

a)  Havendo  interessado  em  adquirir  o(s)  bem(ns)  penhorado(s)  de  forma
parcelada, poderá apresentar por escrito, até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição
do bem por valor não inferior ao da avaliação e, até o início do segundo leilão, por qualquer
valor, observado o preço mínimo definido em tópico específico deste Edital.

b)  A  proposta  conterá,  em qualquer  hipótese,  oferta  de  pagamento  de  pelo
menos 25% (vinte e cinco por cento) do valor à vista e o restante parcelado em até 30 meses,
garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e por hipoteca do próprio bem,
quando se tratar de bem imóvel.

Contudo,  existindo  reserva  de  quota-parte  de  cônjuge  ou  coproprietário  não
executado sobre o bem, a proposta obrigatoriamente ofertará depósito à vista do montante
equivalente à quota-parte,  calculada sobre o valor  da avaliação;  o  saldo que sobejar  será
parcelado consoante regra disposta no parágrafo anterior, inclusive quanto ao pagamento à
vista de pelo menos 25% - desta vez, todavia, o percentual incidirá sobre o valor restante.

c)  Qualquer  proposta  apresentada  para  aquisição  de  bem(ns)  em  prestações
deverá apontar o prazo e as condições de pagamento do saldo, bem como indicar  caução
idônea garantido o parcelamento, em caso de bem móvel. Obrigatoriamente, a correção das
prestações deverá ser realizada pelo IPCA-E (ou índice que vier a subsituí-lo) e os valores
deverão ser depositados em conta de depósito judicial – código 005 -, vinculada ao processo
de execução, na Caixa Econômica Federal, ficando a cargo do arrematante a abertura da conta
e  o  preenchimento  das  guias  pertinentes  diretamente  em  agência  daquela  instituição
financeira.

d)  Aceita  a  arrematação  a  prazo,  os  pagamentos  feitos  pelo  arrematante
pertencerão ao exequente até o limite de seu crédito e, os subsequentes, ao executado.

e) No caso de atraso de qualquer das prestações, incidirá multa de 10% (dez por
cento)  sobre  a  soma  da  parcela  inadimplida  com  as  parcelas  vincendas,  autorizando  o
exequente a pedir resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução
do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos do processo em que
se  deu  a  arrematação.  Em qualquer  caso,  será  imposta  a  perda  da  caução  em  favor  do
exequente,  voltando  os  bens  a  novo  leilão,  do  qual  não  serão  admitidos  a  participar  o
arrematante e o fiador remissos.

f) A mera apresentação da proposta não suspende o leilão.

CDA(s)  nº(s):  121014649,  122808452,  123718627,  449081770,  452832683,
467365997, 487286421

Localização do(s) bem(ns):  Rua  Chico  Pedro,  331,  Bairro  Camaquã,  Porto
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Alegre, RS

Depositário(a): leiloeira Joyce Ribeiro

Bem(ns) Penhorado(s): 120 (cento e vinte) shorts femininos, novos, avaliado
cada um por R$ 89,99 (oitenta e nove reais  e noventa e nove centavos),  50  (cinquenta)
minissaias marca Strutura,  cores e modelos diversos,  novas, avaliada cada uma por R$
89,99 (oitenta  e nove reais  e noventa  e  nove centavos),  45  (quarenta  e  cinco)  vestidos
curtos, cores e modelos diversos, novos, avaliado cada um por R$ 119,99 (cento e dezenove
reais e noventa e nove centavos), 10 (dez) vestidos com diversas estampas, novos, avaliado
cada um por R$ 159,99 (cento e cinquenta e nove reais e noventa e nove centavos), 06 (seis)
leggings, marca Strutura, novas, avaliada cada uma por R$ 89,99 (oitenta e nove reais e
noventa e nove centavos), 10 (dez) camisas masculinas, gola alta, novas, avaliada cada uma
por R$ 139,90 (cento e trinta e nove reais e noventa centavos), 70 (setenta) cintos femininos,
diversas  cores e modelos,  novos,  avaliado cada um por R$ 39,99 (trinta  e  nove reais  e
noventa e nove centavos), 16 (dezesseis) cintos masculinos em lona, novos, avaliado cada
um por R$ 59,99 (cinquenta e nove reais e noventa e nove centavos), 18 (dezoito) calças
color femininas, marca Strutura, novas, avaliada cada uma por R$ 99,99 (noventa e nove
reais e noventa e nove centavos), 19 (dezenove) calças de veludo masculinas, avaliada cada
uma por R$ 159,99 (cento e cinquenta e nove reais e noventa e nove centavos),  devendo
ser(em) este(s) o(s) preço(s) para aquisição do(s) bem(ns) na primeira data designada para o
leilão.

Ônus/Penhora: nada consta

Documento eletrônico assinado por JOÃO BATISTA BRITO OSÓRIO, 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 710005619600v7 e do código CRC 2a2682d2.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOÃO BATISTA BRITO OSÓRIO
Data e Hora: 5/3/2018, às 14:54:36
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EXECUÇÃO FISCAL Nº 5001206-57.2016.4.04.7112/RS

EXEQUENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

EXECUTADO: MHD-PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA

PERITO: JOYCE RIBEIRO

EDITAL Nº 710005619366

EDITAL DE 1º, 2º, 3º E 4º LEILÕES E INTIMAÇÃO

O  EXCELENTÍSSIMO  SR.  DR.  JOÃO  BATISTA  BRITO  OSÓRIO,  JUIZ
FEDERAL DA 4ª  VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTA MARIA,  SEÇÃO
JUDICIÁRIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,

FAZ SABER  a  todos  quantos  virem  o  presente  Edital  ou  dele  tiverem
conhecimento, que a 4ª Vara Federal de Santa Maria/RS, levará à venda em leilões públicos,
nas  datas,  local  e  sob  condições  adiante  descritas,  o(s)  bem(ns)  penhorado(s)  nos  autos
supramencionados, abaixo relacionado(s).

Serão admitidos lances nas modalidades presencial e eletrônico por meio do
portal  eletrônico  (www.leiloesjudiciaisrs.com.br),  mediante  cadastramento  prévio  no
referido sítio, em até 24 (vinte e quatro) horas antes do leilão, ficando os interessados cientes
de que estarão vinculados às mesmas normas processuais e procedimentos destinados aos
lançadores presenciais, inclusive quanto à responsabilidade civil e criminal.

1º Leilão: 12.04.2018, às 10 horas, por preço igual ou superior ao da avaliação.

2º Leilão: 26.04.2018, às 10 horas, por qualquer valor, desde que não seja vil.

3º Leilão: 10.05.2018, às 10 horas, por qualquer valor, desde que não seja vil.

4º Leilão: 18.05.2018, às 10 horas, por qualquer valor, desde que não seja vil.

Local:  Rua Chico Pedro,  nº  331,  Bairro Camaquã, Porto Alegre -  RS  e
através do site www.leiloesjudiciaisrs.com.br

LEILOEIRA OFICIAL: Joyce Ribeiro, JUCERGS 222, fone: 0800-707-9272
e/ou (51)  8143-8866 e/ou (51)  9630-8866,  e-mail:  leiloes@leiloesjudiciais.com.br  e  site:
www.leiloesjudiciaisrs.com.br

Ônus do arrematante: O arrematante deverá pagar à leiloeira comissão no valor
de 06% (seis por cento) se o bem arrematado for imóvel e, de 10% (dez por cento), para os
demais bens, bem como custas de arrematação previstas na Tabela III da Lei 9289/96, de
0,5% (meio por cento) sobre o valor do bem arrematado. Corre por conta do arrematante
eventuais débitos decorrentes de taxas de administração do condomínio.
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Advertências:

1) Ficam intimados pelo presente Edital, caso não tenha(m) sido encontrado(s)
para intimação pessoal,  o(as)  Executado(as)  e,  em se  tratando de  pessoa física  casada,  o
respectivo cônjuge, bem como os coproprietários de bem indivisível; o titular de usufruto,
uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial para fins de moradia
ou concessão de direito real de uso, quando a alienação recair sobre bem gravado com tais
direitos  reais;  o  proprietário  do  terreno  submetido  ao  regime  de  direito  de  superfície,
concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso, quando a
alienação  recair  sobre  tais  direitos  reais;  credores  hipotecários,  fiduciários,  pignoratício,
anticrético  ou  com  penhora  anteriormente  averbada  sobre  o  mesmo  bem;  o  promitente
comprador do bem, existindo promessa de compra e venda registrada; o promitente vendedor,
caso a alienação recaia sobre direito aquisitivo derivado de promessa de compra e venda
registrada; e demais interessados, acerca dos leilões designados.

2) Os bens encontram-se nos locais indicados nas suas descrições.

3) As arrematações nos processos em que constar como ônus a pendência de
recurso por julgar nos Tribunais não estão sujeitas a desfazimento - ainda que estes venham a
ser julgados procedentes -, sendo aquelas consideradas perfeitas, acabadas e irretratáveis após
assinatura do auto de arrematação pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro.

4)  Não ocorrendo  a arrematação dos  bens  em hasta  pública,  fica  autorizada
pessoa credenciada junto a este Juízo a proceder à ALIENAÇÃO DIRETA a particular, por
qualquer  valor,  observado  o  preço  mínimo  definido  em  tópico  específico  deste  Edital,
devendo o interessado na aquisição apresentar sua proposta, dirigida ao Juiz, no prazo de 90
(noventa) dias depois da 4ª data designada. As partes que não foram intimadas pessoalmente,
caso não concordem com essa providência, devem apresentar manifestação em 5 (cinco) dias,
contados da publicação deste Edital.

5) É lícito a todos aqueles indicados no art. 889, incisos II a VIII, do Código de
Processo Civil, bem como aos credores concorrentes que hajam penhorado o mesmo bem, ao
cônjuge,  ao  companheiro,  aos  descendentes  e  aos  ascendentes  do  executado,  oferecendo
preço não inferior ao da avaliação, requerer a adjudicação do(s) bem(ns) penhorado(s). Tal
opção somente poderá ser exercida até a data designada para o primeiro leilão, e, se frustradas
todas as tentativas de alienação, após a realização do último leilão.

6) É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na
arrematação do bem em igualdade de condições.

7)  Nos processos de Execução Fiscal,  em caso de  arrematação,  o exequente
pode adjudicar  os  bens  arrematados,  com preferência,  em igualdade de  condições  com a
melhor oferta, no prazo de 30 (trinta) dias (art.  24, Lei 6.830/80). Não será transferido o
domínio dos bens arrematados antes de verificado o decurso desse prazo.

8) Nos processos de Execução Fiscal em que o exequente é a União/Fazenda
Nacional, esta poderá, se não arrematados os bens em nenhum dos quatro leilões de que trata
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este edital, adjudicá-los pela metade do valor da avaliação, nos termos do artigo 98, parágrafo
7º,  da  Lei  nº  8.212/91,  ressalvado  que,  existindo  créditos  preferenciais  ou  reserva  de
quota-parte  de  coproprietário  ou  cônjuge  não  executado,  o  valor  equivalente  deverá  ser
integralmente depositado em juízo.

9) Por ocasião do 1º leilão os bens disponíveis só poderão ser arrematados por
preço igual ou superior ao valor da avaliação.

10) Já no 2º, 3º e 4º, leilões os bens poderão ser arrematados por qualquer valor,
observado o preço mínimo definido em tópico específico deste Edital.

11) Fica consignado que o arrematante adquire a propriedade definitiva dos bens
arrematados livres e desembaraçados de quaisquer ônus, multas, tributos e outros encargos.
Os arrematantes de bens imóveis os recebem livres de hipotecas e penhoras, sujeitando-se,
entretanto,  a  eventuais  outros  ônus  existentes  sobre  cada  bem (v.g.  Cotas  condominiais).
Serão deduzidos do valor da arrematação eventuais emolumentos pendentes e a incidirem,
decorrentes  de  averbações  ou  registros  na  matrícula  de  imóvel,  cujo  pagamento se  torne
necessário para a transmissão plena da propriedade pela arrematação.

12) Em caso de pagamento do débito direto ao Exequente pelo Executado, ou
qualquer transação que implique suspensão ou cancelamento do leilão, deverá efetuar, se já
houver sido publicado o edital de leilão, o pagamento de eventual despesa comprovada pela
leiloeira.

13) Caso o valor da arrematação se mostre insuficiente para liquidar o débito em
cobrança, a execução deverá prosseguir pelo saldo remanescente.

Preço mínimo ou não vil:

Para todos os bens,  móveis ou imóveis,  considerar-se-á como preço mínimo
para lanço, alienação direta ou proposta de parcelamento aquele equivalente a 60% (sessenta
por cento) do valor da avaliação, exceto para as seguintes situações:

- recaindo a alienação sobre bem indivisível com reserva de quotas-parte de
50% (meação  de  cônjuge  ou  quotas  de  coproprietários  alheios  à  execução),  observada a
necessidade  do  cálculo  destas  sobre  o  valor  da  avaliação  (art.  843,  §§1º  e  2º,  CPC),
considerar-se-á  como  preço  não  vil  aquele  equivalente  a  70%  do  valor  da  avaliação,
objetivando garantir  um patamar  mínimo de  utilidade da  alienação  à  quitação do crédito
exequendo.

-  recaindo  a  alienação  sobre  bem  indivisível  com  reserva  de  quotas-parte
superior  a  50%  (meação  de  cônjuge  ou  quotas  de  coproprietários  alheios  à  execução),
observada a necessidade do cálculo destas sobre o valor da avaliação (art. 843, §§1º e 2º,
CPC), considerar-se-á como preço não vil aquele que superar a reserva de quotas em 15% do
valor  da  avaliação,  objetivando garantir  um patamar  mínimo de  utilidade  da  alienação  à
quitação do crédito exequendo.
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Condições de parcelamento:

OBS.: Não será concedido parcelamento da arrematação de bens consumíveis e
no caso de concurso de penhora com credor privilegiado.

a)  Havendo  interessado  em  adquirir  o(s)  bem(ns)  penhorado(s)  de  forma
parcelada, poderá apresentar por escrito, até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição
do bem por valor não inferior ao da avaliação e, até o início do segundo leilão, por qualquer
valor, observado o preço mínimo definido em tópico específico deste Edital.

b)  A  proposta  conterá,  em qualquer  hipótese,  oferta  de  pagamento  de  pelo
menos 25% (vinte e cinco por cento) do valor à vista e o restante parcelado em até 30 meses,
garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e por hipoteca do próprio bem,
quando se tratar de bem imóvel.

Contudo,  existindo  reserva  de  quota-parte  de  cônjuge  ou  coproprietário  não
executado sobre o bem, a proposta obrigatoriamente ofertará depósito à vista do montante
equivalente à quota-parte,  calculada sobre o valor  da avaliação;  o  saldo que sobejar  será
parcelado consoante regra disposta no parágrafo anterior, inclusive quanto ao pagamento à
vista de pelo menos 25% - desta vez, todavia, o percentual incidirá sobre o valor restante.

c)  Qualquer  proposta  apresentada  para  aquisição  de  bem(ns)  em  prestações
deverá apontar o prazo e as condições de pagamento do saldo, bem como indicar  caução
idônea garantido o parcelamento, em caso de bem móvel. Obrigatoriamente, a correção das
prestações deverá ser realizada pelo IPCA-E (ou índice que vier a subsituí-lo) e os valores
deverão ser depositados em conta de depósito judicial – código 005 -, vinculada ao processo
de execução, na Caixa Econômica Federal, ficando a cargo do arrematante a abertura da conta
e  o  preenchimento  das  guias  pertinentes  diretamente  em  agência  daquela  instituição
financeira.

d)  Aceita  a  arrematação  a  prazo,  os  pagamentos  feitos  pelo  arrematante
pertencerão ao exequente até o limite de seu crédito e, os subsequentes, ao executado.

e) No caso de atraso de qualquer das prestações, incidirá multa de 10% (dez por
cento)  sobre  a  soma  da  parcela  inadimplida  com  as  parcelas  vincendas,  autorizando  o
exequente a pedir resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução
do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos do processo em que
se  deu  a  arrematação.  Em qualquer  caso,  será  imposta  a  perda  da  caução  em  favor  do
exequente,  voltando  os  bens  a  novo  leilão,  do  qual  não  serão  admitidos  a  participar  o
arrematante e o fiador remissos.

f) A mera apresentação da proposta não suspende o leilão.

CDA(s) nº(s): 404019358, 404019366, 404019390, 404019404, 412298929

Localização do(s) bem(ns): Rua São Paulo, 387, Mathias Velho, Canoas, RS
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Depositário(a): Newton Alberto Dauernheimer

Bem(ns) Penhorado(s): 01 (uma) máquina para inserção de componentes
SMD Siplace  80F4,  em funcionamento,  avaliada  por  R$  90.000,00,  (noventa  mil  reais),
devendo  ser(em)  este(s)  o(s)  preço(s)  para  aquisição  do(s)  bem(ns)  na  primeira  data
designada para o leilão.

Ônus/Penhora: nada consta

Documento eletrônico assinado por JOÃO BATISTA BRITO OSÓRIO, 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 710005619366v3 e do código CRC a0bb1464.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOÃO BATISTA BRITO OSÓRIO
Data e Hora: 5/3/2018, às 14:54:36
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EXECUÇÃO FISCAL Nº 5001514-93.2016.4.04.7112/RS

EXEQUENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

EXECUTADO: VOLNEI MARCELINO DE ALMEIDA
ADVOGADO: ROSSANA PICARELLI DA SILVA (DPU)

PERITO: JOYCE RIBEIRO

EDITAL Nº 710005618910

EDITAL DE 1º, 2º, 3º E 4º LEILÕES E INTIMAÇÃO

O  EXCELENTÍSSIMO  SR.  DR.  JOÃO  BATISTA  BRITO  OSÓRIO,  JUIZ
FEDERAL DA 4ª  VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTA MARIA,  SEÇÃO
JUDICIÁRIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,

FAZ SABER  a  todos  quantos  virem  o  presente  Edital  ou  dele  tiverem
conhecimento, que a 4ª Vara Federal de Santa Maria/RS, levará à venda em leilões públicos,
nas  datas,  local  e  sob  condições  adiante  descritas,  o(s)  bem(ns)  penhorado(s)  nos  autos
supramencionados, abaixo relacionado(s).

Serão admitidos lances nas modalidades presencial e eletrônico por meio do
portal  eletrônico  (www.leiloesjudiciaisrs.com.br),  mediante  cadastramento  prévio  no
referido sítio, em até 24 (vinte e quatro) horas antes do leilão, ficando os interessados cientes
de que estarão vinculados às mesmas normas processuais e procedimentos destinados aos
lançadores presenciais, inclusive quanto à responsabilidade civil e criminal.

1º Leilão: 12.04.2018, às 10 horas, por preço igual ou superior ao da avaliação.

2º Leilão: 26.04.2018, às 10 horas, por qualquer valor, desde que não seja vil.

3º Leilão: 10.05.2018, às 10 horas, por qualquer valor, desde que não seja vil.

4º Leilão: 18.05.2018, às 10 horas, por qualquer valor, desde que não seja vil.

Local:  Rua Chico Pedro,  nº  331,  Bairro Camaquã, Porto Alegre -  RS  e
através do site www.leiloesjudiciaisrs.com.br

LEILOEIRA OFICIAL: Joyce Ribeiro, JUCERGS 222, fone: 0800-707-9272
e/ou (51)  8143-8866 e/ou (51)  9630-8866,  e-mail:  leiloes@leiloesjudiciais.com.br  e  site:
www.leiloesjudiciaisrs.com.br

Ônus do arrematante: O arrematante deverá pagar à leiloeira comissão no valor
de 06% (seis por cento) se o bem arrematado for imóvel e, de 10% (dez por cento), para os
demais bens, bem como custas de arrematação previstas na Tabela III da Lei 9289/96, de
0,5% (meio por cento) sobre o valor do bem arrematado. Corre por conta do arrematante
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eventuais débitos decorrentes de taxas de administração do condomínio.

Advertências:

1) Ficam intimados pelo presente Edital, caso não tenha(m) sido encontrado(s)
para intimação pessoal,  o(as)  Executado(as)  e,  em se  tratando de  pessoa física  casada,  o
respectivo cônjuge, bem como os coproprietários de bem indivisível; o titular de usufruto,
uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial para fins de moradia
ou concessão de direito real de uso, quando a alienação recair sobre bem gravado com tais
direitos  reais;  o  proprietário  do  terreno  submetido  ao  regime  de  direito  de  superfície,
concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso, quando a
alienação  recair  sobre  tais  direitos  reais;  credores  hipotecários,  fiduciários,  pignoratício,
anticrético  ou  com  penhora  anteriormente  averbada  sobre  o  mesmo  bem;  o  promitente
comprador do bem, existindo promessa de compra e venda registrada; o promitente vendedor,
caso a alienação recaia sobre direito aquisitivo derivado de promessa de compra e venda
registrada; e demais interessados, acerca dos leilões designados.

2) Os bens encontram-se nos locais indicados nas suas descrições.

3) As arrematações nos processos em que constar como ônus a pendência de
recurso por julgar nos Tribunais não estão sujeitas a desfazimento - ainda que estes venham a
ser julgados procedentes -, sendo aquelas consideradas perfeitas, acabadas e irretratáveis após
assinatura do auto de arrematação pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro.

4)  Não ocorrendo  a arrematação dos  bens  em hasta  pública,  fica  autorizada
pessoa credenciada junto a este Juízo a proceder à ALIENAÇÃO DIRETA a particular, por
qualquer  valor,  observado  o  preço  mínimo  definido  em  tópico  específico  deste  Edital,
devendo o interessado na aquisição apresentar sua proposta, dirigida ao Juiz, no prazo de 90
(noventa) dias depois da 4ª data designada. As partes que não foram intimadas pessoalmente,
caso não concordem com essa providência, devem apresentar manifestação em 5 (cinco) dias,
contados da publicação deste Edital.

5) É lícito a todos aqueles indicados no art. 889, incisos II a VIII, do Código de
Processo Civil, bem como aos credores concorrentes que hajam penhorado o mesmo bem, ao
cônjuge,  ao  companheiro,  aos  descendentes  e  aos  ascendentes  do  executado,  oferecendo
preço não inferior ao da avaliação, requerer a adjudicação do(s) bem(ns) penhorado(s). Tal
opção somente poderá ser exercida até a data designada para o primeiro leilão, e, se frustradas
todas as tentativas de alienação, após a realização do último leilão.

6) É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na
arrematação do bem em igualdade de condições.

7)  Nos processos de Execução Fiscal,  em caso de  arrematação,  o exequente
pode adjudicar  os  bens  arrematados,  com preferência,  em igualdade de  condições  com a
melhor oferta, no prazo de 30 (trinta) dias (art.  24, Lei 6.830/80). Não será transferido o
domínio dos bens arrematados antes de verificado o decurso desse prazo.
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8) Nos processos de Execução Fiscal em que o exequente é a União/Fazenda
Nacional, esta poderá, se não arrematados os bens em nenhum dos quatro leilões de que trata
este edital, adjudicá-los pela metade do valor da avaliação, nos termos do artigo 98, parágrafo
7º,  da  Lei  nº  8.212/91,  ressalvado  que,  existindo  créditos  preferenciais  ou  reserva  de
quota-parte  de  coproprietário  ou  cônjuge  não  executado,  o  valor  equivalente  deverá  ser
integralmente depositado em juízo.

9) Por ocasião do 1º leilão os bens disponíveis só poderão ser arrematados por
preço igual ou superior ao valor da avaliação.

10) Já no 2º, 3º e 4º, leilões os bens poderão ser arrematados por qualquer valor,
observado o preço mínimo definido em tópico específico deste Edital.

11) Fica consignado que o arrematante adquire a propriedade definitiva dos bens
arrematados livres e desembaraçados de quaisquer ônus, multas, tributos e outros encargos.
Os arrematantes de bens imóveis os recebem livres de hipotecas e penhoras, sujeitando-se,
entretanto,  a  eventuais  outros  ônus  existentes  sobre  cada  bem (v.g.  Cotas  condominiais).
Serão deduzidos do valor da arrematação eventuais emolumentos pendentes e a incidirem,
decorrentes  de  averbações  ou  registros  na  matrícula  de  imóvel,  cujo  pagamento se  torne
necessário para a transmissão plena da propriedade pela arrematação.

12) Em caso de pagamento do débito direto ao Exequente pelo Executado, ou
qualquer transação que implique suspensão ou cancelamento do leilão, deverá efetuar, se já
houver sido publicado o edital de leilão, o pagamento de eventual despesa comprovada pela
leiloeira.

13) Caso o valor da arrematação se mostre insuficiente para liquidar o débito em
cobrança, a execução deverá prosseguir pelo saldo remanescente.

Preço mínimo ou não vil:

Para todos os bens,  móveis ou imóveis,  considerar-se-á como preço mínimo
para lanço, alienação direta ou proposta de parcelamento aquele equivalente a 60% (sessenta
por cento) do valor da avaliação, exceto para as seguintes situações:

- recaindo a alienação sobre bem indivisível com reserva de quotas-parte de
50% (meação  de  cônjuge  ou  quotas  de  coproprietários  alheios  à  execução),  observada a
necessidade  do  cálculo  destas  sobre  o  valor  da  avaliação  (art.  843,  §§1º  e  2º,  CPC),
considerar-se-á  como  preço  não  vil  aquele  equivalente  a  70%  do  valor  da  avaliação,
objetivando garantir  um patamar  mínimo de  utilidade da  alienação  à  quitação do crédito
exequendo.

-  recaindo  a  alienação  sobre  bem  indivisível  com  reserva  de  quotas-parte
superior  a  50%  (meação  de  cônjuge  ou  quotas  de  coproprietários  alheios  à  execução),
observada a necessidade do cálculo destas sobre o valor da avaliação (art. 843, §§1º e 2º,
CPC), considerar-se-á como preço não vil aquele que superar a reserva de quotas em 15% do
valor  da  avaliação,  objetivando garantir  um patamar  mínimo de  utilidade  da  alienação  à
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quitação do crédito exequendo.

Condições de parcelamento:

OBS.: Não será concedido parcelamento da arrematação de bens consumíveis e
no caso de concurso de penhora com credor privilegiado.

a)  Havendo  interessado  em  adquirir  o(s)  bem(ns)  penhorado(s)  de  forma
parcelada, poderá apresentar por escrito, até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição
do bem por valor não inferior ao da avaliação e, até o início do segundo leilão, por qualquer
valor, observado o preço mínimo definido em tópico específico deste Edital.

b)  A  proposta  conterá,  em qualquer  hipótese,  oferta  de  pagamento  de  pelo
menos 25% (vinte e cinco por cento) do valor à vista e o restante parcelado em até 30 meses,
garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e por hipoteca do próprio bem,
quando se tratar de bem imóvel.

Contudo,  existindo  reserva  de  quota-parte  de  cônjuge  ou  coproprietário  não
executado sobre o bem, a proposta obrigatoriamente ofertará depósito à vista do montante
equivalente à quota-parte,  calculada sobre o valor  da avaliação;  o  saldo que sobejar  será
parcelado consoante regra disposta no parágrafo anterior, inclusive quanto ao pagamento à
vista de pelo menos 25% - desta vez, todavia, o percentual incidirá sobre o valor restante.

c)  Qualquer  proposta  apresentada  para  aquisição  de  bem(ns)  em  prestações
deverá apontar o prazo e as condições de pagamento do saldo, bem como indicar  caução
idônea garantido o parcelamento, em caso de bem móvel. Obrigatoriamente, a correção das
prestações deverá ser realizada pelo IPCA-E (ou índice que vier a subsituí-lo) e os valores
deverão ser depositados em conta de depósito judicial – código 005 -, vinculada ao processo
de execução, na Caixa Econômica Federal, ficando a cargo do arrematante a abertura da conta
e  o  preenchimento  das  guias  pertinentes  diretamente  em  agência  daquela  instituição
financeira.

d)  Aceita  a  arrematação  a  prazo,  os  pagamentos  feitos  pelo  arrematante
pertencerão ao exequente até o limite de seu crédito e, os subsequentes, ao executado.

e) No caso de atraso de qualquer das prestações, incidirá multa de 10% (dez por
cento)  sobre  a  soma  da  parcela  inadimplida  com  as  parcelas  vincendas,  autorizando  o
exequente a pedir resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução
do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos do processo em que
se  deu  a  arrematação.  Em qualquer  caso,  será  imposta  a  perda  da  caução  em  favor  do
exequente,  voltando  os  bens  a  novo  leilão,  do  qual  não  serão  admitidos  a  participar  o
arrematante e o fiador remissos.

f) A mera apresentação da proposta não suspende o leilão.

CDA(s) nº(s): 0011402531200
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Localização do(s) bem(ns): Rua Irmão Florêncio, 555, Canoas, RS

Depositário(a): Volnei Marcelino de Almeida

Bem(ns) Penhorado(s):  01  (um)  veículo  Fiat/Marea  ELX,  ano/  modelo
1998/1999, cor preta, placa CMO 8900, chassi 9BD185235W7003453, em estado regular
de conservação,  avaliado por R$ 8.500,00 (oito mil e  quinhentos reais),  devendo ser(em)
este(s) o(s) preço(s) para aquisição do(s) bem(ns) na primeira data designada para o leilão.

Ônus/Penhora: nada consta

Documento eletrônico assinado por JOÃO BATISTA BRITO OSÓRIO, 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 710005618910v5 e do código CRC ae04cbe2.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOÃO BATISTA BRITO OSÓRIO
Data e Hora: 5/3/2018, às 14:54:37
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EXECUÇÃO FISCAL Nº 5002276-12.2016.4.04.7112/RS

EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA - 2ª REGIÃO/RS

EXECUTADO: GILSON AUGUSTO RUTSATZ

PERITO: JOYCE RIBEIRO

EDITAL Nº 710005618553

EDITAL DE 1º, 2º, 3º E 4º LEILÕES E INTIMAÇÃO

O  EXCELENTÍSSIMO  SR.  DR.  JOÃO  BATISTA  BRITO  OSÓRIO,  JUIZ
FEDERAL DA 4ª  VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTA MARIA,  SEÇÃO
JUDICIÁRIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,

FAZ SABER  a  todos  quantos  virem  o  presente  Edital  ou  dele  tiverem
conhecimento, que a 4ª Vara Federal de Santa Maria/RS, levará à venda em leilões públicos,
nas  datas,  local  e  sob  condições  adiante  descritas,  o(s)  bem(ns)  penhorado(s)  nos  autos
supramencionados, abaixo relacionado(s).

Serão admitidos lances nas modalidades presencial e eletrônico por meio do
portal  eletrônico  (www.leiloesjudiciaisrs.com.br),  mediante  cadastramento  prévio  no
referido sítio, em até 24 (vinte e quatro) horas antes do leilão, ficando os interessados cientes
de que estarão vinculados às mesmas normas processuais e procedimentos destinados aos
lançadores presenciais, inclusive quanto à responsabilidade civil e criminal.

1º Leilão: 12.04.2018, às 10 horas, por preço igual ou superior ao da avaliação.

2º Leilão: 26.04.2018, às 10 horas, por qualquer valor, desde que não seja vil.

3º Leilão: 10.05.2018, às 10 horas, por qualquer valor, desde que não seja vil.

4º Leilão: 18.05.2018, às 10 horas, por qualquer valor, desde que não seja vil.

Local:  Rua Chico Pedro,  nº  331,  Bairro Camaquã, Porto Alegre -  RS  e
através do site www.leiloesjudiciaisrs.com.br

LEILOEIRA OFICIAL: Joyce Ribeiro, JUCERGS 222, fone: 0800-707-9272
e/ou (51)  8143-8866 e/ou (51)  9630-8866,  e-mail:  leiloes@leiloesjudiciais.com.br  e  site:
www.leiloesjudiciaisrs.com.br

Ônus do arrematante: O arrematante deverá pagar à leiloeira comissão no valor
de 06% (seis por cento) se o bem arrematado for imóvel e, de 10% (dez por cento), para os
demais bens, bem como custas de arrematação previstas na Tabela III da Lei 9289/96, de
0,5% (meio por cento) sobre o valor do bem arrematado. Corre por conta do arrematante
eventuais débitos decorrentes de taxas de administração do condomínio.
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Advertências:

1) Ficam intimados pelo presente Edital, caso não tenha(m) sido encontrado(s)
para intimação pessoal,  o(as)  Executado(as)  e,  em se  tratando de  pessoa física  casada,  o
respectivo cônjuge, bem como os coproprietários de bem indivisível; o titular de usufruto,
uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial para fins de moradia
ou concessão de direito real de uso, quando a alienação recair sobre bem gravado com tais
direitos  reais;  o  proprietário  do  terreno  submetido  ao  regime  de  direito  de  superfície,
concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso, quando a
alienação  recair  sobre  tais  direitos  reais;  credores  hipotecários,  fiduciários,  pignoratício,
anticrético  ou  com  penhora  anteriormente  averbada  sobre  o  mesmo  bem;  o  promitente
comprador do bem, existindo promessa de compra e venda registrada; o promitente vendedor,
caso a alienação recaia sobre direito aquisitivo derivado de promessa de compra e venda
registrada; e demais interessados, acerca dos leilões designados.

2) Os bens encontram-se nos locais indicados nas suas descrições.

3) As arrematações nos processos em que constar como ônus a pendência de
recurso por julgar nos Tribunais não estão sujeitas a desfazimento - ainda que estes venham a
ser julgados procedentes -, sendo aquelas consideradas perfeitas, acabadas e irretratáveis após
assinatura do auto de arrematação pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro.

4)  Não ocorrendo  a arrematação dos  bens  em hasta  pública,  fica  autorizada
pessoa credenciada junto a este Juízo a proceder à ALIENAÇÃO DIRETA a particular, por
qualquer  valor,  observado  o  preço  mínimo  definido  em  tópico  específico  deste  Edital,
devendo o interessado na aquisição apresentar sua proposta, dirigida ao Juiz, no prazo de 90
(noventa) dias depois da 4ª data designada. As partes que não foram intimadas pessoalmente,
caso não concordem com essa providência, devem apresentar manifestação em 5 (cinco) dias,
contados da publicação deste Edital.

5) É lícito a todos aqueles indicados no art. 889, incisos II a VIII, do Código de
Processo Civil, bem como aos credores concorrentes que hajam penhorado o mesmo bem, ao
cônjuge,  ao  companheiro,  aos  descendentes  e  aos  ascendentes  do  executado,  oferecendo
preço não inferior ao da avaliação, requerer a adjudicação do(s) bem(ns) penhorado(s). Tal
opção somente poderá ser exercida até a data designada para o primeiro leilão, e, se frustradas
todas as tentativas de alienação, após a realização do último leilão.

6) É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na
arrematação do bem em igualdade de condições.

7)  Nos processos de Execução Fiscal,  em caso de  arrematação,  o exequente
pode adjudicar  os  bens  arrematados,  com preferência,  em igualdade de  condições  com a
melhor oferta, no prazo de 30 (trinta) dias (art.  24, Lei 6.830/80). Não será transferido o
domínio dos bens arrematados antes de verificado o decurso desse prazo.

8) Nos processos de Execução Fiscal em que o exequente é a União/Fazenda
Nacional, esta poderá, se não arrematados os bens em nenhum dos quatro leilões de que trata
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este edital, adjudicá-los pela metade do valor da avaliação, nos termos do artigo 98, parágrafo
7º,  da  Lei  nº  8.212/91,  ressalvado  que,  existindo  créditos  preferenciais  ou  reserva  de
quota-parte  de  coproprietário  ou  cônjuge  não  executado,  o  valor  equivalente  deverá  ser
integralmente depositado em juízo.

9) Por ocasião do 1º leilão os bens disponíveis só poderão ser arrematados por
preço igual ou superior ao valor da avaliação.

10) Já no 2º, 3º e 4º, leilões os bens poderão ser arrematados por qualquer valor,
observado o preço mínimo definido em tópico específico deste Edital.

11) Fica consignado que o arrematante adquire a propriedade definitiva dos bens
arrematados livres e desembaraçados de quaisquer ônus, multas, tributos e outros encargos.
Os arrematantes de bens imóveis os recebem livres de hipotecas e penhoras, sujeitando-se,
entretanto,  a  eventuais  outros  ônus  existentes  sobre  cada  bem (v.g.  Cotas  condominiais).
Serão deduzidos do valor da arrematação eventuais emolumentos pendentes e a incidirem,
decorrentes  de  averbações  ou  registros  na  matrícula  de  imóvel,  cujo  pagamento se  torne
necessário para a transmissão plena da propriedade pela arrematação.

12) Em caso de pagamento do débito direto ao Exequente pelo Executado, ou
qualquer transação que implique suspensão ou cancelamento do leilão, deverá efetuar, se já
houver sido publicado o edital de leilão, o pagamento de eventual despesa comprovada pela
leiloeira.

13) Caso o valor da arrematação se mostre insuficiente para liquidar o débito em
cobrança, a execução deverá prosseguir pelo saldo remanescente.

Preço mínimo ou não vil:

Para todos os bens,  móveis ou imóveis,  considerar-se-á como preço mínimo
para lanço, alienação direta ou proposta de parcelamento aquele equivalente a 60% (sessenta
por cento) do valor da avaliação, exceto para as seguintes situações:

- recaindo a alienação sobre bem indivisível com reserva de quotas-parte de
50% (meação  de  cônjuge  ou  quotas  de  coproprietários  alheios  à  execução),  observada a
necessidade  do  cálculo  destas  sobre  o  valor  da  avaliação  (art.  843,  §§1º  e  2º,  CPC),
considerar-se-á  como  preço  não  vil  aquele  equivalente  a  70%  do  valor  da  avaliação,
objetivando garantir  um patamar  mínimo de  utilidade da  alienação  à  quitação do crédito
exequendo.

-  recaindo  a  alienação  sobre  bem  indivisível  com  reserva  de  quotas-parte
superior  a  50%  (meação  de  cônjuge  ou  quotas  de  coproprietários  alheios  à  execução),
observada a necessidade do cálculo destas sobre o valor da avaliação (art. 843, §§1º e 2º,
CPC), considerar-se-á como preço não vil aquele que superar a reserva de quotas em 15% do
valor  da  avaliação,  objetivando garantir  um patamar  mínimo de  utilidade  da  alienação  à
quitação do crédito exequendo.
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Condições de parcelamento:

OBS.: Não será concedido parcelamento da arrematação de bens consumíveis e
no caso de concurso de penhora com credor privilegiado.

a)  Havendo  interessado  em  adquirir  o(s)  bem(ns)  penhorado(s)  de  forma
parcelada, poderá apresentar por escrito, até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição
do bem por valor não inferior ao da avaliação e, até o início do segundo leilão, por qualquer
valor, observado o preço mínimo definido em tópico específico deste Edital.

b)  A  proposta  conterá,  em qualquer  hipótese,  oferta  de  pagamento  de  pelo
menos 25% (vinte e cinco por cento) do valor à vista e o restante parcelado em até 30 meses,
garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e por hipoteca do próprio bem,
quando se tratar de bem imóvel.

Contudo,  existindo  reserva  de  quota-parte  de  cônjuge  ou  coproprietário  não
executado sobre o bem, a proposta obrigatoriamente ofertará depósito à vista do montante
equivalente à quota-parte,  calculada sobre o valor  da avaliação;  o  saldo que sobejar  será
parcelado consoante regra disposta no parágrafo anterior, inclusive quanto ao pagamento à
vista de pelo menos 25% - desta vez, todavia, o percentual incidirá sobre o valor restante.

c)  Qualquer  proposta  apresentada  para  aquisição  de  bem(ns)  em  prestações
deverá apontar o prazo e as condições de pagamento do saldo, bem como indicar  caução
idônea garantido o parcelamento, em caso de bem móvel. Obrigatoriamente, a correção das
prestações deverá ser realizada pelo IPCA-E (ou índice que vier a subsituí-lo) e os valores
deverão ser depositados em conta de depósito judicial – código 005 -, vinculada ao processo
de execução, na Caixa Econômica Federal, ficando a cargo do arrematante a abertura da conta
e  o  preenchimento  das  guias  pertinentes  diretamente  em  agência  daquela  instituição
financeira.

d)  Aceita  a  arrematação  a  prazo,  os  pagamentos  feitos  pelo  arrematante
pertencerão ao exequente até o limite de seu crédito e, os subsequentes, ao executado.

e) No caso de atraso de qualquer das prestações, incidirá multa de 10% (dez por
cento)  sobre  a  soma  da  parcela  inadimplida  com  as  parcelas  vincendas,  autorizando  o
exequente a pedir resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução
do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos do processo em que
se  deu  a  arrematação.  Em qualquer  caso,  será  imposta  a  perda  da  caução  em  favor  do
exequente,  voltando  os  bens  a  novo  leilão,  do  qual  não  serão  admitidos  a  participar  o
arrematante e o fiador remissos.

f) A mera apresentação da proposta não suspende o leilão.

CDA(s) nº(s): 2016/001117

Localização do(s) bem(ns): Rua São João, 1626, Canoas, RS
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Depositário(a): Gilson Augusto Rutsatz

Bem(ns) Penhorado(s):   01  (uma)  motocicleta  JTA/Suzuki  Intruder  125,
placa INA 5615, ano 2006, chassi 9CDF41AJ6M019801, avaliada por R$ 3.000,00 (três mil
reais), devendo ser(em) este(s) o(s) preço(s) para aquisição do(s) bem(ns) na primeira data
designada para o leilão.

Ônus/Penhora: nada consta

Documento eletrônico assinado por JOÃO BATISTA BRITO OSÓRIO, 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 710005618553v4 e do código CRC 66d4193b.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOÃO BATISTA BRITO OSÓRIO
Data e Hora: 5/3/2018, às 14:54:38
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EXECUÇÃO FISCAL Nº 5003171-70.2016.4.04.7112/RS

EXEQUENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

EXECUTADO: VALDEREZ LUIZ MARQUES

PERITO: JOYCE RIBEIRO

EDITAL Nº 710005617645

EDITAL DE 1º, 2º, 3º E 4º LEILÕES E INTIMAÇÃO

O  EXCELENTÍSSIMO  SR.  DR.  JOÃO  BATISTA  BRITO  OSÓRIO,  JUIZ
FEDERAL DA 4ª  VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTA MARIA,  SEÇÃO
JUDICIÁRIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,

FAZ SABER  a  todos  quantos  virem  o  presente  Edital  ou  dele  tiverem
conhecimento, que a 4ª Vara Federal de Santa Maria/RS, levará à venda em leilões públicos,
nas  datas,  local  e  sob  condições  adiante  descritas,  o(s)  bem(ns)  penhorado(s)  nos  autos
supramencionados, abaixo relacionado(s).

Serão admitidos lances nas modalidades presencial e eletrônico por meio do
portal  eletrônico  (www.leiloesjudiciaisrs.com.br),  mediante  cadastramento  prévio  no
referido sítio, em até 24 (vinte e quatro) horas antes do leilão, ficando os interessados cientes
de que estarão vinculados às mesmas normas processuais e procedimentos destinados aos
lançadores presenciais, inclusive quanto à responsabilidade civil e criminal.

1º Leilão: 12.04.2018, às 10 horas, por preço igual ou superior ao da avaliação.

2º Leilão: 26.04.2018, às 10 horas, por qualquer valor, desde que não seja vil.

3º Leilão: 10.05.2018, às 10 horas, por qualquer valor, desde que não seja vil.

4º Leilão: 18.05.2018, às 10 horas, por qualquer valor, desde que não seja vil.

Local:  Rua Chico Pedro,  nº  331,  Bairro Camaquã, Porto Alegre -  RS  e
através do site www.leiloesjudiciaisrs.com.br

LEILOEIRA OFICIAL: Joyce Ribeiro, JUCERGS 222, fone: 0800-707-9272
e/ou (51)  8143-8866 e/ou (51)  9630-8866,  e-mail:  leiloes@leiloesjudiciais.com.br  e  site:
www.leiloesjudiciaisrs.com.br

Ônus do arrematante: O arrematante deverá pagar à leiloeira comissão no valor
de 06% (seis por cento) se o bem arrematado for imóvel e, de 10% (dez por cento), para os
demais bens, bem como custas de arrematação previstas na Tabela III da Lei 9289/96, de
0,5% (meio por cento) sobre o valor do bem arrematado. Corre por conta do arrematante
eventuais débitos decorrentes de taxas de administração do condomínio.
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Advertências:

1) Ficam intimados pelo presente Edital, caso não tenha(m) sido encontrado(s)
para intimação pessoal,  o(as)  Executado(as)  e,  em se  tratando de  pessoa física  casada,  o
respectivo cônjuge, bem como os coproprietários de bem indivisível; o titular de usufruto,
uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial para fins de moradia
ou concessão de direito real de uso, quando a alienação recair sobre bem gravado com tais
direitos  reais;  o  proprietário  do  terreno  submetido  ao  regime  de  direito  de  superfície,
concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso, quando a
alienação  recair  sobre  tais  direitos  reais;  credores  hipotecários,  fiduciários,  pignoratício,
anticrético  ou  com  penhora  anteriormente  averbada  sobre  o  mesmo  bem;  o  promitente
comprador do bem, existindo promessa de compra e venda registrada; o promitente vendedor,
caso a alienação recaia sobre direito aquisitivo derivado de promessa de compra e venda
registrada; e demais interessados, acerca dos leilões designados.

2) Os bens encontram-se nos locais indicados nas suas descrições.

3) As arrematações nos processos em que constar como ônus a pendência de
recurso por julgar nos Tribunais não estão sujeitas a desfazimento - ainda que estes venham a
ser julgados procedentes -, sendo aquelas consideradas perfeitas, acabadas e irretratáveis após
assinatura do auto de arrematação pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro.

4)  Não ocorrendo  a arrematação dos  bens  em hasta  pública,  fica  autorizada
pessoa credenciada junto a este Juízo a proceder à ALIENAÇÃO DIRETA a particular, por
qualquer  valor,  observado  o  preço  mínimo  definido  em  tópico  específico  deste  Edital,
devendo o interessado na aquisição apresentar sua proposta, dirigida ao Juiz, no prazo de 90
(noventa) dias depois da 4ª data designada. As partes que não foram intimadas pessoalmente,
caso não concordem com essa providência, devem apresentar manifestação em 5 (cinco) dias,
contados da publicação deste Edital.

5) É lícito a todos aqueles indicados no art. 889, incisos II a VIII, do Código de
Processo Civil, bem como aos credores concorrentes que hajam penhorado o mesmo bem, ao
cônjuge,  ao  companheiro,  aos  descendentes  e  aos  ascendentes  do  executado,  oferecendo
preço não inferior ao da avaliação, requerer a adjudicação do(s) bem(ns) penhorado(s). Tal
opção somente poderá ser exercida até a data designada para o primeiro leilão, e, se frustradas
todas as tentativas de alienação, após a realização do último leilão.

6) É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na
arrematação do bem em igualdade de condições.

7)  Nos processos de Execução Fiscal,  em caso de  arrematação,  o exequente
pode adjudicar  os  bens  arrematados,  com preferência,  em igualdade de  condições  com a
melhor oferta, no prazo de 30 (trinta) dias (art.  24, Lei 6.830/80). Não será transferido o
domínio dos bens arrematados antes de verificado o decurso desse prazo.

8) Nos processos de Execução Fiscal em que o exequente é a União/Fazenda
Nacional, esta poderá, se não arrematados os bens em nenhum dos quatro leilões de que trata
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este edital, adjudicá-los pela metade do valor da avaliação, nos termos do artigo 98, parágrafo
7º,  da  Lei  nº  8.212/91,  ressalvado  que,  existindo  créditos  preferenciais  ou  reserva  de
quota-parte  de  coproprietário  ou  cônjuge  não  executado,  o  valor  equivalente  deverá  ser
integralmente depositado em juízo.

9) Por ocasião do 1º leilão os bens disponíveis só poderão ser arrematados por
preço igual ou superior ao valor da avaliação.

10) Já no 2º, 3º e 4º, leilões os bens poderão ser arrematados por qualquer valor,
observado o preço mínimo definido em tópico específico deste Edital.

11) Fica consignado que o arrematante adquire a propriedade definitiva dos bens
arrematados livres e desembaraçados de quaisquer ônus, multas, tributos e outros encargos.
Os arrematantes de bens imóveis os recebem livres de hipotecas e penhoras, sujeitando-se,
entretanto,  a  eventuais  outros  ônus  existentes  sobre  cada  bem (v.g.  Cotas  condominiais).
Serão deduzidos do valor da arrematação eventuais emolumentos pendentes e a incidirem,
decorrentes  de  averbações  ou  registros  na  matrícula  de  imóvel,  cujo  pagamento se  torne
necessário para a transmissão plena da propriedade pela arrematação.

12) Em caso de pagamento do débito direto ao Exequente pelo Executado, ou
qualquer transação que implique suspensão ou cancelamento do leilão, deverá efetuar, se já
houver sido publicado o edital de leilão, o pagamento de eventual despesa comprovada pela
leiloeira.

13) Caso o valor da arrematação se mostre insuficiente para liquidar o débito em
cobrança, a execução deverá prosseguir pelo saldo remanescente.

Preço mínimo ou não vil:

Para todos os bens,  móveis ou imóveis,  considerar-se-á como preço mínimo
para lanço, alienação direta ou proposta de parcelamento aquele equivalente a 60% (sessenta
por cento) do valor da avaliação, exceto para as seguintes situações:

- recaindo a alienação sobre bem indivisível com reserva de quotas-parte de
50% (meação  de  cônjuge  ou  quotas  de  coproprietários  alheios  à  execução),  observada a
necessidade  do  cálculo  destas  sobre  o  valor  da  avaliação  (art.  843,  §§1º  e  2º,  CPC),
considerar-se-á  como  preço  não  vil  aquele  equivalente  a  70%  do  valor  da  avaliação,
objetivando garantir  um patamar  mínimo de  utilidade da  alienação  à  quitação do crédito
exequendo.

-  recaindo  a  alienação  sobre  bem  indivisível  com  reserva  de  quotas-parte
superior  a  50%  (meação  de  cônjuge  ou  quotas  de  coproprietários  alheios  à  execução),
observada a necessidade do cálculo destas sobre o valor da avaliação (art. 843, §§1º e 2º,
CPC), considerar-se-á como preço não vil aquele que superar a reserva de quotas em 15% do
valor  da  avaliação,  objetivando garantir  um patamar  mínimo de  utilidade  da  alienação  à
quitação do crédito exequendo.
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Condições de parcelamento:

OBS.: Não será concedido parcelamento da arrematação de bens consumíveis e
no caso de concurso de penhora com credor privilegiado.

a)  Havendo  interessado  em  adquirir  o(s)  bem(ns)  penhorado(s)  de  forma
parcelada, poderá apresentar por escrito, até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição
do bem por valor não inferior ao da avaliação e, até o início do segundo leilão, por qualquer
valor, observado o preço mínimo definido em tópico específico deste Edital.

b)  A  proposta  conterá,  em qualquer  hipótese,  oferta  de  pagamento  de  pelo
menos 25% (vinte e cinco por cento) do valor à vista e o restante parcelado em até 30 meses,
garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e por hipoteca do próprio bem,
quando se tratar de bem imóvel.

Contudo,  existindo  reserva  de  quota-parte  de  cônjuge  ou  coproprietário  não
executado sobre o bem, a proposta obrigatoriamente ofertará depósito à vista do montante
equivalente à quota-parte,  calculada sobre o valor  da avaliação;  o  saldo que sobejar  será
parcelado consoante regra disposta no parágrafo anterior, inclusive quanto ao pagamento à
vista de pelo menos 25% - desta vez, todavia, o percentual incidirá sobre o valor restante.

c)  Qualquer  proposta  apresentada  para  aquisição  de  bem(ns)  em  prestações
deverá apontar o prazo e as condições de pagamento do saldo, bem como indicar  caução
idônea garantido o parcelamento, em caso de bem móvel. Obrigatoriamente, a correção das
prestações deverá ser realizada pelo IPCA-E (ou índice que vier a subsituí-lo) e os valores
deverão ser depositados em conta de depósito judicial – código 005 -, vinculada ao processo
de execução, na Caixa Econômica Federal, ficando a cargo do arrematante a abertura da conta
e  o  preenchimento  das  guias  pertinentes  diretamente  em  agência  daquela  instituição
financeira.

d)  Aceita  a  arrematação  a  prazo,  os  pagamentos  feitos  pelo  arrematante
pertencerão ao exequente até o limite de seu crédito e, os subsequentes, ao executado.

e) No caso de atraso de qualquer das prestações, incidirá multa de 10% (dez por
cento)  sobre  a  soma  da  parcela  inadimplida  com  as  parcelas  vincendas,  autorizando  o
exequente a pedir resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução
do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos do processo em que
se  deu  a  arrematação.  Em qualquer  caso,  será  imposta  a  perda  da  caução  em  favor  do
exequente,  voltando  os  bens  a  novo  leilão,  do  qual  não  serão  admitidos  a  participar  o
arrematante e o fiador remissos.

f) A mera apresentação da proposta não suspende o leilão.

CDA(s)  nº(s):  0041500068809,  0041500068990,  0041500069023,
0041500069104, 0041500069295, 0041500069376, 0041500069376

Localização do(s) bem(ns): Rua Castorina Lima da Silveira, 55, Canoas, RS
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Depositário(a): Valderez Luiz Marques

Bem(ns) Penhorado(s):  01  (um)  veículo  GM  Chevrolet  Monza  Club,
ano/modelo 1994, cor vermelha, placa IBN 3421, RENAVAM 00618463208, avaliado por R$
7.000,00 (sete mil reais), devendo ser(em) este(s) o(s) preço(s) para aquisição do(s) bem(ns)
na primeira data designada para o leilão.

Ônus/Penhora: nada consta

Documento eletrônico assinado por JOÃO BATISTA BRITO OSÓRIO, 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 710005617645v5 e do código CRC c86b156b.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOÃO BATISTA BRITO OSÓRIO
Data e Hora: 5/3/2018, às 14:54:38
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EXECUÇÃO FISCAL Nº 5003723-35.2016.4.04.7112/RS

EXEQUENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

EXECUTADO: J. FRANQUILIN ALMEIDA - ME

EXECUTADO: JOSE FRANQUILIN ALMEIDA

PERITO: JOYCE RIBEIRO

EDITAL Nº 710005617437

EDITAL DE 1º, 2º, 3º E 4º LEILÕES E INTIMAÇÃO

O  EXCELENTÍSSIMO  SR.  DR.  JOÃO  BATISTA  BRITO  OSÓRIO,  JUIZ
FEDERAL DA 4ª  VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTA MARIA,  SEÇÃO
JUDICIÁRIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,

FAZ SABER  a  todos  quantos  virem  o  presente  Edital  ou  dele  tiverem
conhecimento, que a 4ª Vara Federal de Santa Maria/RS, levará à venda em leilões públicos,
nas  datas,  local  e  sob  condições  adiante  descritas,  o(s)  bem(ns)  penhorado(s)  nos  autos
supramencionados, abaixo relacionado(s).

Serão admitidos lances nas modalidades presencial e eletrônico por meio do
portal  eletrônico  (www.leiloesjudiciaisrs.com.br),  mediante  cadastramento  prévio  no
referido sítio, em até 24 (vinte e quatro) horas antes do leilão, ficando os interessados cientes
de que estarão vinculados às mesmas normas processuais e procedimentos destinados aos
lançadores presenciais, inclusive quanto à responsabilidade civil e criminal.

1º Leilão: 12.04.2018, às 10 horas, por preço igual ou superior ao da avaliação.

2º Leilão: 26.04.2018, às 10 horas, por qualquer valor, desde que não seja vil.

3º Leilão: 10.05.2018, às 10 horas, por qualquer valor, desde que não seja vil.

4º Leilão: 18.05.2018, às 10 horas, por qualquer valor, desde que não seja vil.

Local:  Rua Chico Pedro,  nº  331,  Bairro Camaquã, Porto Alegre -  RS  e
através do site www.leiloesjudiciaisrs.com.br

LEILOEIRA OFICIAL: Joyce Ribeiro, JUCERGS 222, fone: 0800-707-9272
e/ou (51)  8143-8866 e/ou (51)  9630-8866,  e-mail:  leiloes@leiloesjudiciais.com.br  e  site:
www.leiloesjudiciaisrs.com.br

Ônus do arrematante: O arrematante deverá pagar à leiloeira comissão no valor
de 06% (seis por cento) se o bem arrematado for imóvel e, de 10% (dez por cento), para os
demais bens, bem como custas de arrematação previstas na Tabela III da Lei 9289/96, de
0,5% (meio por cento) sobre o valor do bem arrematado. Corre por conta do arrematante
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eventuais débitos decorrentes de taxas de administração do condomínio.

Advertências:

1) Ficam intimados pelo presente Edital, caso não tenha(m) sido encontrado(s)
para intimação pessoal,  o(as)  Executado(as)  e,  em se  tratando de  pessoa física  casada,  o
respectivo cônjuge, bem como os coproprietários de bem indivisível; o titular de usufruto,
uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial para fins de moradia
ou concessão de direito real de uso, quando a alienação recair sobre bem gravado com tais
direitos  reais;  o  proprietário  do  terreno  submetido  ao  regime  de  direito  de  superfície,
concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso, quando a
alienação  recair  sobre  tais  direitos  reais;  credores  hipotecários,  fiduciários,  pignoratício,
anticrético  ou  com  penhora  anteriormente  averbada  sobre  o  mesmo  bem;  o  promitente
comprador do bem, existindo promessa de compra e venda registrada; o promitente vendedor,
caso a alienação recaia sobre direito aquisitivo derivado de promessa de compra e venda
registrada; e demais interessados, acerca dos leilões designados.

2) Os bens encontram-se nos locais indicados nas suas descrições.

3) As arrematações nos processos em que constar como ônus a pendência de
recurso por julgar nos Tribunais não estão sujeitas a desfazimento - ainda que estes venham a
ser julgados procedentes -, sendo aquelas consideradas perfeitas, acabadas e irretratáveis após
assinatura do auto de arrematação pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro.

4)  Não ocorrendo  a arrematação dos  bens  em hasta  pública,  fica  autorizada
pessoa credenciada junto a este Juízo a proceder à ALIENAÇÃO DIRETA a particular, por
qualquer  valor,  observado  o  preço  mínimo  definido  em  tópico  específico  deste  Edital,
devendo o interessado na aquisição apresentar sua proposta, dirigida ao Juiz, no prazo de 90
(noventa) dias depois da 4ª data designada. As partes que não foram intimadas pessoalmente,
caso não concordem com essa providência, devem apresentar manifestação em 5 (cinco) dias,
contados da publicação deste Edital.

5) É lícito a todos aqueles indicados no art. 889, incisos II a VIII, do Código de
Processo Civil, bem como aos credores concorrentes que hajam penhorado o mesmo bem, ao
cônjuge,  ao  companheiro,  aos  descendentes  e  aos  ascendentes  do  executado,  oferecendo
preço não inferior ao da avaliação, requerer a adjudicação do(s) bem(ns) penhorado(s). Tal
opção somente poderá ser exercida até a data designada para o primeiro leilão, e, se frustradas
todas as tentativas de alienação, após a realização do último leilão.

6) É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na
arrematação do bem em igualdade de condições.

7)  Nos processos de Execução Fiscal,  em caso de  arrematação,  o exequente
pode adjudicar  os  bens  arrematados,  com preferência,  em igualdade de  condições  com a
melhor oferta, no prazo de 30 (trinta) dias (art.  24, Lei 6.830/80). Não será transferido o
domínio dos bens arrematados antes de verificado o decurso desse prazo.
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8) Nos processos de Execução Fiscal em que o exequente é a União/Fazenda
Nacional, esta poderá, se não arrematados os bens em nenhum dos quatro leilões de que trata
este edital, adjudicá-los pela metade do valor da avaliação, nos termos do artigo 98, parágrafo
7º,  da  Lei  nº  8.212/91,  ressalvado  que,  existindo  créditos  preferenciais  ou  reserva  de
quota-parte  de  coproprietário  ou  cônjuge  não  executado,  o  valor  equivalente  deverá  ser
integralmente depositado em juízo.

9) Por ocasião do 1º leilão os bens disponíveis só poderão ser arrematados por
preço igual ou superior ao valor da avaliação.

10) Já no 2º, 3º e 4º, leilões os bens poderão ser arrematados por qualquer valor,
observado o preço mínimo definido em tópico específico deste Edital.

11) Fica consignado que o arrematante adquire a propriedade definitiva dos bens
arrematados livres e desembaraçados de quaisquer ônus, multas, tributos e outros encargos.
Os arrematantes de bens imóveis os recebem livres de hipotecas e penhoras, sujeitando-se,
entretanto,  a  eventuais  outros  ônus  existentes  sobre  cada  bem (v.g.  Cotas  condominiais).
Serão deduzidos do valor da arrematação eventuais emolumentos pendentes e a incidirem,
decorrentes  de  averbações  ou  registros  na  matrícula  de  imóvel,  cujo  pagamento se  torne
necessário para a transmissão plena da propriedade pela arrematação.

12) Em caso de pagamento do débito direto ao Exequente pelo Executado, ou
qualquer transação que implique suspensão ou cancelamento do leilão, deverá efetuar, se já
houver sido publicado o edital de leilão, o pagamento de eventual despesa comprovada pela
leiloeira.

13) Caso o valor da arrematação se mostre insuficiente para liquidar o débito em
cobrança, a execução deverá prosseguir pelo saldo remanescente.

Preço mínimo ou não vil:

Para todos os bens,  móveis ou imóveis,  considerar-se-á como preço mínimo
para lanço, alienação direta ou proposta de parcelamento aquele equivalente a 60% (sessenta
por cento) do valor da avaliação, exceto para as seguintes situações:

- recaindo a alienação sobre bem indivisível com reserva de quotas-parte de
50% (meação  de  cônjuge  ou  quotas  de  coproprietários  alheios  à  execução),  observada a
necessidade  do  cálculo  destas  sobre  o  valor  da  avaliação  (art.  843,  §§1º  e  2º,  CPC),
considerar-se-á  como  preço  não  vil  aquele  equivalente  a  70%  do  valor  da  avaliação,
objetivando garantir  um patamar  mínimo de  utilidade da  alienação  à  quitação do crédito
exequendo.

-  recaindo  a  alienação  sobre  bem  indivisível  com  reserva  de  quotas-parte
superior  a  50%  (meação  de  cônjuge  ou  quotas  de  coproprietários  alheios  à  execução),
observada a necessidade do cálculo destas sobre o valor da avaliação (art. 843, §§1º e 2º,
CPC), considerar-se-á como preço não vil aquele que superar a reserva de quotas em 15% do
valor  da  avaliação,  objetivando garantir  um patamar  mínimo de  utilidade  da  alienação  à
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quitação do crédito exequendo.

Condições de parcelamento:

OBS.: Não será concedido parcelamento da arrematação de bens consumíveis e
no caso de concurso de penhora com credor privilegiado.

a)  Havendo  interessado  em  adquirir  o(s)  bem(ns)  penhorado(s)  de  forma
parcelada, poderá apresentar por escrito, até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição
do bem por valor não inferior ao da avaliação e, até o início do segundo leilão, por qualquer
valor, observado o preço mínimo definido em tópico específico deste Edital.

b)  A  proposta  conterá,  em qualquer  hipótese,  oferta  de  pagamento  de  pelo
menos 25% (vinte e cinco por cento) do valor à vista e o restante parcelado em até 30 meses,
garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e por hipoteca do próprio bem,
quando se tratar de bem imóvel.

Contudo,  existindo  reserva  de  quota-parte  de  cônjuge  ou  coproprietário  não
executado sobre o bem, a proposta obrigatoriamente ofertará depósito à vista do montante
equivalente à quota-parte,  calculada sobre o valor  da avaliação;  o  saldo que sobejar  será
parcelado consoante regra disposta no parágrafo anterior, inclusive quanto ao pagamento à
vista de pelo menos 25% - desta vez, todavia, o percentual incidirá sobre o valor restante.

c)  Qualquer  proposta  apresentada  para  aquisição  de  bem(ns)  em  prestações
deverá apontar o prazo e as condições de pagamento do saldo, bem como indicar  caução
idônea garantido o parcelamento, em caso de bem móvel. Obrigatoriamente, a correção das
prestações deverá ser realizada pelo IPCA-E (ou índice que vier a subsituí-lo) e os valores
deverão ser depositados em conta de depósito judicial – código 005 -, vinculada ao processo
de execução, na Caixa Econômica Federal, ficando a cargo do arrematante a abertura da conta
e  o  preenchimento  das  guias  pertinentes  diretamente  em  agência  daquela  instituição
financeira.

d)  Aceita  a  arrematação  a  prazo,  os  pagamentos  feitos  pelo  arrematante
pertencerão ao exequente até o limite de seu crédito e, os subsequentes, ao executado.

e) No caso de atraso de qualquer das prestações, incidirá multa de 10% (dez por
cento)  sobre  a  soma  da  parcela  inadimplida  com  as  parcelas  vincendas,  autorizando  o
exequente a pedir resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução
do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos do processo em que
se  deu  a  arrematação.  Em qualquer  caso,  será  imposta  a  perda  da  caução  em  favor  do
exequente,  voltando  os  bens  a  novo  leilão,  do  qual  não  serão  admitidos  a  participar  o
arrematante e o fiador remissos.

f) A mera apresentação da proposta não suspende o leilão.

CDA(s)  nº(s):  0061402037873,  0061402037954,  0071500829216,
0061502852986, 0041500340517, 0021500805612, 0061502853010
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Localização do(s) bem(ns): Rua Paraná, 40, Bairro Niterói, Canoas, RS

Depositário(a): José Franquilin Almeida

Bem(ns) Penhorado(s):  01  (um) veículo VW Gol  16v,  placa DCW 6626,
ano/modelo 2000,  RENAVAM 00737697911,  avaliado por R$ 12.000,00 (doze mil reais),
devendo  ser(em)  este(s)  o(s)  preço(s)  para  aquisição  do(s)  bem(ns)  na  primeira  data
designada para o leilão.

Ônus/Penhora: nada consta

Documento eletrônico assinado por JOÃO BATISTA BRITO OSÓRIO, 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 710005617437v2 e do código CRC f0978c0f.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOÃO BATISTA BRITO OSÓRIO
Data e Hora: 5/3/2018, às 14:54:39
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EXECUÇÃO FISCAL Nº 5004478-93.2015.4.04.7112/RS

EXEQUENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

EXECUTADO: MARLETE JESUS DE MATOS - ME

PERITO: JOYCE RIBEIRO

APENSO(S) ART.28 LEF: 5001235-10.2016.4.04.7112

EDITAL Nº 710005616850

EDITAL DE 1º, 2º, 3º E 4º LEILÕES E INTIMAÇÃO

O  EXCELENTÍSSIMO  SR.  DR.  JOÃO  BATISTA  BRITO  OSÓRIO,  JUIZ
FEDERAL DA 4ª  VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTA MARIA,  SEÇÃO
JUDICIÁRIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,

FAZ SABER  a  todos  quantos  virem  o  presente  Edital  ou  dele  tiverem
conhecimento, que a 4ª Vara Federal de Santa Maria/RS, levará à venda em leilões públicos,
nas  datas,  local  e  sob  condições  adiante  descritas,  o(s)  bem(ns)  penhorado(s)  nos  autos
supramencionados, abaixo relacionado(s).

Serão admitidos lances nas modalidades presencial e eletrônico por meio do
portal  eletrônico  (www.leiloesjudiciaisrs.com.br),  mediante  cadastramento  prévio  no
referido sítio, em até 24 (vinte e quatro) horas antes do leilão, ficando os interessados cientes
de que estarão vinculados às mesmas normas processuais e procedimentos destinados aos
lançadores presenciais, inclusive quanto à responsabilidade civil e criminal.

1º Leilão: 12.04.2018, às 10 horas, por preço igual ou superior ao da avaliação.

2º Leilão: 26.04.2018, às 10 horas, por qualquer valor, desde que não seja vil.

3º Leilão: 10.05.2018, às 10 horas, por qualquer valor, desde que não seja vil.

4º Leilão: 18.05.2018, às 10 horas, por qualquer valor, desde que não seja vil.

Local:  Rua Chico Pedro,  nº  331,  Bairro Camaquã, Porto Alegre -  RS  e
através do site www.leiloesjudiciaisrs.com.br

LEILOEIRA OFICIAL: Joyce Ribeiro, JUCERGS 222, fone: 0800-707-9272
e/ou (51)  8143-8866 e/ou (51)  9630-8866,  e-mail:  leiloes@leiloesjudiciais.com.br  e  site:
www.leiloesjudiciaisrs.com.br

Ônus do arrematante: O arrematante deverá pagar à leiloeira comissão no valor
de 06% (seis por cento) se o bem arrematado for imóvel e, de 10% (dez por cento), para os
demais bens, bem como custas de arrematação previstas na Tabela III da Lei 9289/96, de
0,5% (meio por cento) sobre o valor do bem arrematado. Corre por conta do arrematante
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eventuais débitos decorrentes de taxas de administração do condomínio.

Advertências:

1) Ficam intimados pelo presente Edital, caso não tenha(m) sido encontrado(s)
para intimação pessoal,  o(as)  Executado(as)  e,  em se  tratando de  pessoa física  casada,  o
respectivo cônjuge, bem como os coproprietários de bem indivisível; o titular de usufruto,
uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial para fins de moradia
ou concessão de direito real de uso, quando a alienação recair sobre bem gravado com tais
direitos  reais;  o  proprietário  do  terreno  submetido  ao  regime  de  direito  de  superfície,
concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso, quando a
alienação  recair  sobre  tais  direitos  reais;  credores  hipotecários,  fiduciários,  pignoratício,
anticrético  ou  com  penhora  anteriormente  averbada  sobre  o  mesmo  bem;  o  promitente
comprador do bem, existindo promessa de compra e venda registrada; o promitente vendedor,
caso a alienação recaia sobre direito aquisitivo derivado de promessa de compra e venda
registrada; e demais interessados, acerca dos leilões designados.

2) Os bens encontram-se nos locais indicados nas suas descrições.

3) As arrematações nos processos em que constar como ônus a pendência de
recurso por julgar nos Tribunais não estão sujeitas a desfazimento - ainda que estes venham a
ser julgados procedentes -, sendo aquelas consideradas perfeitas, acabadas e irretratáveis após
assinatura do auto de arrematação pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro.

4)  Não ocorrendo  a arrematação dos  bens  em hasta  pública,  fica  autorizada
pessoa credenciada junto a este Juízo a proceder à ALIENAÇÃO DIRETA a particular, por
qualquer  valor,  observado  o  preço  mínimo  definido  em  tópico  específico  deste  Edital,
devendo o interessado na aquisição apresentar sua proposta, dirigida ao Juiz, no prazo de 90
(noventa) dias depois da 4ª data designada. As partes que não foram intimadas pessoalmente,
caso não concordem com essa providência, devem apresentar manifestação em 5 (cinco) dias,
contados da publicação deste Edital.

5) É lícito a todos aqueles indicados no art. 889, incisos II a VIII, do Código de
Processo Civil, bem como aos credores concorrentes que hajam penhorado o mesmo bem, ao
cônjuge,  ao  companheiro,  aos  descendentes  e  aos  ascendentes  do  executado,  oferecendo
preço não inferior ao da avaliação, requerer a adjudicação do(s) bem(ns) penhorado(s). Tal
opção somente poderá ser exercida até a data designada para o primeiro leilão, e, se frustradas
todas as tentativas de alienação, após a realização do último leilão.

6) É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na
arrematação do bem em igualdade de condições.

7)  Nos processos de Execução Fiscal,  em caso de  arrematação,  o exequente
pode adjudicar  os  bens  arrematados,  com preferência,  em igualdade de  condições  com a
melhor oferta, no prazo de 30 (trinta) dias (art.  24, Lei 6.830/80). Não será transferido o
domínio dos bens arrematados antes de verificado o decurso desse prazo.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Rio Grande do Sul
2ª Unidade de Apoio Itinerante em Canoas

:: 710005616850 - e-Proc - :: https://eproc.jfrs.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_impri...

2 de 5 19/03/2018 17:36



5004478-93.2015.4.04.7112 710005616850 .V3

8) Nos processos de Execução Fiscal em que o exequente é a União/Fazenda
Nacional, esta poderá, se não arrematados os bens em nenhum dos quatro leilões de que trata
este edital, adjudicá-los pela metade do valor da avaliação, nos termos do artigo 98, parágrafo
7º,  da  Lei  nº  8.212/91,  ressalvado  que,  existindo  créditos  preferenciais  ou  reserva  de
quota-parte  de  coproprietário  ou  cônjuge  não  executado,  o  valor  equivalente  deverá  ser
integralmente depositado em juízo.

9) Por ocasião do 1º leilão os bens disponíveis só poderão ser arrematados por
preço igual ou superior ao valor da avaliação.

10) Já no 2º, 3º e 4º, leilões os bens poderão ser arrematados por qualquer valor,
observado o preço mínimo definido em tópico específico deste Edital.

11) Fica consignado que o arrematante adquire a propriedade definitiva dos bens
arrematados livres e desembaraçados de quaisquer ônus, multas, tributos e outros encargos.
Os arrematantes de bens imóveis os recebem livres de hipotecas e penhoras, sujeitando-se,
entretanto,  a  eventuais  outros  ônus  existentes  sobre  cada  bem (v.g.  Cotas  condominiais).
Serão deduzidos do valor da arrematação eventuais emolumentos pendentes e a incidirem,
decorrentes  de  averbações  ou  registros  na  matrícula  de  imóvel,  cujo  pagamento se  torne
necessário para a transmissão plena da propriedade pela arrematação.

12) Em caso de pagamento do débito direto ao Exequente pelo Executado, ou
qualquer transação que implique suspensão ou cancelamento do leilão, deverá efetuar, se já
houver sido publicado o edital de leilão, o pagamento de eventual despesa comprovada pela
leiloeira.

13) Caso o valor da arrematação se mostre insuficiente para liquidar o débito em
cobrança, a execução deverá prosseguir pelo saldo remanescente.

Preço mínimo ou não vil:

Para todos os bens,  móveis ou imóveis,  considerar-se-á como preço mínimo
para lanço, alienação direta ou proposta de parcelamento aquele equivalente a 60% (sessenta
por cento) do valor da avaliação, exceto para as seguintes situações:

- recaindo a alienação sobre bem indivisível com reserva de quotas-parte de
50% (meação  de  cônjuge  ou  quotas  de  coproprietários  alheios  à  execução),  observada a
necessidade  do  cálculo  destas  sobre  o  valor  da  avaliação  (art.  843,  §§1º  e  2º,  CPC),
considerar-se-á  como  preço  não  vil  aquele  equivalente  a  70%  do  valor  da  avaliação,
objetivando garantir  um patamar  mínimo de  utilidade da  alienação  à  quitação do crédito
exequendo.

-  recaindo  a  alienação  sobre  bem  indivisível  com  reserva  de  quotas-parte
superior  a  50%  (meação  de  cônjuge  ou  quotas  de  coproprietários  alheios  à  execução),
observada a necessidade do cálculo destas sobre o valor da avaliação (art. 843, §§1º e 2º,
CPC), considerar-se-á como preço não vil aquele que superar a reserva de quotas em 15% do
valor  da  avaliação,  objetivando garantir  um patamar  mínimo de  utilidade  da  alienação  à
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quitação do crédito exequendo.

Condições de parcelamento:

OBS.: Não será concedido parcelamento da arrematação de bens consumíveis e
no caso de concurso de penhora com credor privilegiado.

a)  Havendo  interessado  em  adquirir  o(s)  bem(ns)  penhorado(s)  de  forma
parcelada, poderá apresentar por escrito, até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição
do bem por valor não inferior ao da avaliação e, até o início do segundo leilão, por qualquer
valor, observado o preço mínimo definido em tópico específico deste Edital.

b)  A  proposta  conterá,  em qualquer  hipótese,  oferta  de  pagamento  de  pelo
menos 25% (vinte e cinco por cento) do valor à vista e o restante parcelado em até 30 meses,
garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e por hipoteca do próprio bem,
quando se tratar de bem imóvel.

Contudo,  existindo  reserva  de  quota-parte  de  cônjuge  ou  coproprietário  não
executado sobre o bem, a proposta obrigatoriamente ofertará depósito à vista do montante
equivalente à quota-parte,  calculada sobre o valor  da avaliação;  o  saldo que sobejar  será
parcelado consoante regra disposta no parágrafo anterior, inclusive quanto ao pagamento à
vista de pelo menos 25% - desta vez, todavia, o percentual incidirá sobre o valor restante.

c)  Qualquer  proposta  apresentada  para  aquisição  de  bem(ns)  em  prestações
deverá apontar o prazo e as condições de pagamento do saldo, bem como indicar  caução
idônea garantido o parcelamento, em caso de bem móvel. Obrigatoriamente, a correção das
prestações deverá ser realizada pelo IPCA-E (ou índice que vier a subsituí-lo) e os valores
deverão ser depositados em conta de depósito judicial – código 005 -, vinculada ao processo
de execução, na Caixa Econômica Federal, ficando a cargo do arrematante a abertura da conta
e  o  preenchimento  das  guias  pertinentes  diretamente  em  agência  daquela  instituição
financeira.

d)  Aceita  a  arrematação  a  prazo,  os  pagamentos  feitos  pelo  arrematante
pertencerão ao exequente até o limite de seu crédito e, os subsequentes, ao executado.

e) No caso de atraso de qualquer das prestações, incidirá multa de 10% (dez por
cento)  sobre  a  soma  da  parcela  inadimplida  com  as  parcelas  vincendas,  autorizando  o
exequente a pedir resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução
do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos do processo em que
se  deu  a  arrematação.  Em qualquer  caso,  será  imposta  a  perda  da  caução  em  favor  do
exequente,  voltando  os  bens  a  novo  leilão,  do  qual  não  serão  admitidos  a  participar  o
arrematante e o fiador remissos.

f) A mera apresentação da proposta não suspende o leilão.

CDA(s) nº(s): 401628280, 451585372
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Localização do(s) bem(ns): Rua Campos Sales, 307, Bairro Niterói, Canoas,
RS

Depositário(a): Marlete Jesus de Matos

Bem(ns) Penhorado(s):  01 (um) veículo marca Ford/Courier  L 1.6  Flex,
placa IRT 0685, ano/modelo 2010/2011, cor branca, RENAVAM 00308388356, avaliado por
R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), devendo ser(em) este(s) o(s) preço(s) para aquisição do(s)
bem(ns) na primeira data designada para o leilão.

Ônus/Penhora: nada consta

Documento eletrônico assinado por JOÃO BATISTA BRITO OSÓRIO, 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 710005616850v3 e do código CRC d2bfb390.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOÃO BATISTA BRITO OSÓRIO
Data e Hora: 5/3/2018, às 14:54:40
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EXECUÇÃO FISCAL Nº 5004780-25.2015.4.04.7112/RS

EXEQUENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

EXECUTADO: LUCIANO DA SILVA MENDONCA - ME
ADVOGADO: SUELEI VAZ DE SIQUEIRA

PERITO: JOYCE RIBEIRO

EDITAL Nº 710005616612

EDITAL DE 1º, 2º, 3º E 4º LEILÕES E INTIMAÇÃO

O  EXCELENTÍSSIMO  SR.  DR.  JOÃO  BATISTA  BRITO  OSÓRIO,  JUIZ
FEDERAL DA 4ª  VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTA MARIA,  SEÇÃO
JUDICIÁRIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,

FAZ SABER  a  todos  quantos  virem  o  presente  Edital  ou  dele  tiverem
conhecimento, que a 4ª Vara Federal de Santa Maria/RS, levará à venda em leilões públicos,
nas  datas,  local  e  sob  condições  adiante  descritas,  o(s)  bem(ns)  penhorado(s)  nos  autos
supramencionados, abaixo relacionado(s).

Serão admitidos lances nas modalidades presencial e eletrônico por meio do
portal  eletrônico  (www.leiloesjudiciaisrs.com.br),  mediante  cadastramento  prévio  no
referido sítio, em até 24 (vinte e quatro) horas antes do leilão, ficando os interessados cientes
de que estarão vinculados às mesmas normas processuais e procedimentos destinados aos
lançadores presenciais, inclusive quanto à responsabilidade civil e criminal.

1º Leilão: 12.04.2018, às 10 horas, por preço igual ou superior ao da avaliação.

2º Leilão: 26.04.2018, às 10 horas, por qualquer valor, desde que não seja vil.

3º Leilão: 10.05.2018, às 10 horas, por qualquer valor, desde que não seja vil.

4º Leilão: 18.05.2018, às 10 horas, por qualquer valor, desde que não seja vil.

Local:  Rua Chico Pedro,  nº  331,  Bairro Camaquã, Porto Alegre -  RS  e
através do site www.leiloesjudiciaisrs.com.br

LEILOEIRA OFICIAL: Joyce Ribeiro, JUCERGS 222, fone: 0800-707-9272
e/ou (51)  8143-8866 e/ou (51)  9630-8866,  e-mail:  leiloes@leiloesjudiciais.com.br  e  site:
www.leiloesjudiciaisrs.com.br

Ônus do arrematante: O arrematante deverá pagar à leiloeira comissão no valor
de 06% (seis por cento) se o bem arrematado for imóvel e, de 10% (dez por cento), para os
demais bens, bem como custas de arrematação previstas na Tabela III da Lei 9289/96, de
0,5% (meio por cento) sobre o valor do bem arrematado. Corre por conta do arrematante
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eventuais débitos decorrentes de taxas de administração do condomínio.

Advertências:

1) Ficam intimados pelo presente Edital, caso não tenha(m) sido encontrado(s)
para intimação pessoal,  o(as)  Executado(as)  e,  em se  tratando de  pessoa física  casada,  o
respectivo cônjuge, bem como os coproprietários de bem indivisível; o titular de usufruto,
uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial para fins de moradia
ou concessão de direito real de uso, quando a alienação recair sobre bem gravado com tais
direitos  reais;  o  proprietário  do  terreno  submetido  ao  regime  de  direito  de  superfície,
concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso, quando a
alienação  recair  sobre  tais  direitos  reais;  credores  hipotecários,  fiduciários,  pignoratício,
anticrético  ou  com  penhora  anteriormente  averbada  sobre  o  mesmo  bem;  o  promitente
comprador do bem, existindo promessa de compra e venda registrada; o promitente vendedor,
caso a alienação recaia sobre direito aquisitivo derivado de promessa de compra e venda
registrada; e demais interessados, acerca dos leilões designados.

2) Os bens encontram-se nos locais indicados nas suas descrições.

3) As arrematações nos processos em que constar como ônus a pendência de
recurso por julgar nos Tribunais não estão sujeitas a desfazimento - ainda que estes venham a
ser julgados procedentes -, sendo aquelas consideradas perfeitas, acabadas e irretratáveis após
assinatura do auto de arrematação pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro.

4)  Não ocorrendo  a arrematação dos  bens  em hasta  pública,  fica  autorizada
pessoa credenciada junto a este Juízo a proceder à ALIENAÇÃO DIRETA a particular, por
qualquer  valor,  observado  o  preço  mínimo  definido  em  tópico  específico  deste  Edital,
devendo o interessado na aquisição apresentar sua proposta, dirigida ao Juiz, no prazo de 90
(noventa) dias depois da 4ª data designada. As partes que não foram intimadas pessoalmente,
caso não concordem com essa providência, devem apresentar manifestação em 5 (cinco) dias,
contados da publicação deste Edital.

5) É lícito a todos aqueles indicados no art. 889, incisos II a VIII, do Código de
Processo Civil, bem como aos credores concorrentes que hajam penhorado o mesmo bem, ao
cônjuge,  ao  companheiro,  aos  descendentes  e  aos  ascendentes  do  executado,  oferecendo
preço não inferior ao da avaliação, requerer a adjudicação do(s) bem(ns) penhorado(s). Tal
opção somente poderá ser exercida até a data designada para o primeiro leilão, e, se frustradas
todas as tentativas de alienação, após a realização do último leilão.

6) É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na
arrematação do bem em igualdade de condições.

7)  Nos processos de Execução Fiscal,  em caso de  arrematação,  o exequente
pode adjudicar  os  bens  arrematados,  com preferência,  em igualdade de  condições  com a
melhor oferta, no prazo de 30 (trinta) dias (art.  24, Lei 6.830/80). Não será transferido o
domínio dos bens arrematados antes de verificado o decurso desse prazo.
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8) Nos processos de Execução Fiscal em que o exequente é a União/Fazenda
Nacional, esta poderá, se não arrematados os bens em nenhum dos quatro leilões de que trata
este edital, adjudicá-los pela metade do valor da avaliação, nos termos do artigo 98, parágrafo
7º,  da  Lei  nº  8.212/91,  ressalvado  que,  existindo  créditos  preferenciais  ou  reserva  de
quota-parte  de  coproprietário  ou  cônjuge  não  executado,  o  valor  equivalente  deverá  ser
integralmente depositado em juízo.

9) Por ocasião do 1º leilão os bens disponíveis só poderão ser arrematados por
preço igual ou superior ao valor da avaliação.

10) Já no 2º, 3º e 4º, leilões os bens poderão ser arrematados por qualquer valor,
observado o preço mínimo definido em tópico específico deste Edital.

11) Fica consignado que o arrematante adquire a propriedade definitiva dos bens
arrematados livres e desembaraçados de quaisquer ônus, multas, tributos e outros encargos.
Os arrematantes de bens imóveis os recebem livres de hipotecas e penhoras, sujeitando-se,
entretanto,  a  eventuais  outros  ônus  existentes  sobre  cada  bem (v.g.  Cotas  condominiais).
Serão deduzidos do valor da arrematação eventuais emolumentos pendentes e a incidirem,
decorrentes  de  averbações  ou  registros  na  matrícula  de  imóvel,  cujo  pagamento se  torne
necessário para a transmissão plena da propriedade pela arrematação.

12) Em caso de pagamento do débito direto ao Exequente pelo Executado, ou
qualquer transação que implique suspensão ou cancelamento do leilão, deverá efetuar, se já
houver sido publicado o edital de leilão, o pagamento de eventual despesa comprovada pela
leiloeira.

13) Caso o valor da arrematação se mostre insuficiente para liquidar o débito em
cobrança, a execução deverá prosseguir pelo saldo remanescente.

Preço mínimo ou não vil:

Para todos os bens,  móveis ou imóveis,  considerar-se-á como preço mínimo
para lanço, alienação direta ou proposta de parcelamento aquele equivalente a 60% (sessenta
por cento) do valor da avaliação, exceto para as seguintes situações:

- recaindo a alienação sobre bem indivisível com reserva de quotas-parte de
50% (meação  de  cônjuge  ou  quotas  de  coproprietários  alheios  à  execução),  observada a
necessidade  do  cálculo  destas  sobre  o  valor  da  avaliação  (art.  843,  §§1º  e  2º,  CPC),
considerar-se-á  como  preço  não  vil  aquele  equivalente  a  70%  do  valor  da  avaliação,
objetivando garantir  um patamar  mínimo de  utilidade da  alienação  à  quitação do crédito
exequendo.

-  recaindo  a  alienação  sobre  bem  indivisível  com  reserva  de  quotas-parte
superior  a  50%  (meação  de  cônjuge  ou  quotas  de  coproprietários  alheios  à  execução),
observada a necessidade do cálculo destas sobre o valor da avaliação (art. 843, §§1º e 2º,
CPC), considerar-se-á como preço não vil aquele que superar a reserva de quotas em 15% do
valor  da  avaliação,  objetivando garantir  um patamar  mínimo de  utilidade  da  alienação  à
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quitação do crédito exequendo.

Condições de parcelamento:

OBS.: Não será concedido parcelamento da arrematação de bens consumíveis e
no caso de concurso de penhora com credor privilegiado.

a)  Havendo  interessado  em  adquirir  o(s)  bem(ns)  penhorado(s)  de  forma
parcelada, poderá apresentar por escrito, até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição
do bem por valor não inferior ao da avaliação e, até o início do segundo leilão, por qualquer
valor, observado o preço mínimo definido em tópico específico deste Edital.

b)  A  proposta  conterá,  em qualquer  hipótese,  oferta  de  pagamento  de  pelo
menos 25% (vinte e cinco por cento) do valor à vista e o restante parcelado em até 30 meses,
garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e por hipoteca do próprio bem,
quando se tratar de bem imóvel.

Contudo,  existindo  reserva  de  quota-parte  de  cônjuge  ou  coproprietário  não
executado sobre o bem, a proposta obrigatoriamente ofertará depósito à vista do montante
equivalente à quota-parte,  calculada sobre o valor  da avaliação;  o  saldo que sobejar  será
parcelado consoante regra disposta no parágrafo anterior, inclusive quanto ao pagamento à
vista de pelo menos 25% - desta vez, todavia, o percentual incidirá sobre o valor restante.

c)  Qualquer  proposta  apresentada  para  aquisição  de  bem(ns)  em  prestações
deverá apontar o prazo e as condições de pagamento do saldo, bem como indicar  caução
idônea garantido o parcelamento, em caso de bem móvel. Obrigatoriamente, a correção das
prestações deverá ser realizada pelo IPCA-E (ou índice que vier a subsituí-lo) e os valores
deverão ser depositados em conta de depósito judicial – código 005 -, vinculada ao processo
de execução, na Caixa Econômica Federal, ficando a cargo do arrematante a abertura da conta
e  o  preenchimento  das  guias  pertinentes  diretamente  em  agência  daquela  instituição
financeira.

d)  Aceita  a  arrematação  a  prazo,  os  pagamentos  feitos  pelo  arrematante
pertencerão ao exequente até o limite de seu crédito e, os subsequentes, ao executado.

e) No caso de atraso de qualquer das prestações, incidirá multa de 10% (dez por
cento)  sobre  a  soma  da  parcela  inadimplida  com  as  parcelas  vincendas,  autorizando  o
exequente a pedir resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução
do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos do processo em que
se  deu  a  arrematação.  Em qualquer  caso,  será  imposta  a  perda  da  caução  em  favor  do
exequente,  voltando  os  bens  a  novo  leilão,  do  qual  não  serão  admitidos  a  participar  o
arrematante e o fiador remissos.

f) A mera apresentação da proposta não suspende o leilão.

CDA(s) nº(s): 439352681, 462161382, 465612075
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Localização do(s) bem(ns):   Rua  José  do  Patrocínio,  630,  Bairro  Niterói,
Canoas, RS

Depositário(a): Luciano da Silva Mendonça

Bem(ns) Penhorado(s): 01 (uma) cabine de pintura automotiva, completa,
avaliada por R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), devendo ser(em) este(s) o(s) preço(s)
para aquisição do(s) bem(ns) na primeira data designada para o leilão.

Ônus/Penhora: nada consta

Documento eletrônico assinado por JOÃO BATISTA BRITO OSÓRIO, 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 710005616612v4 e do código CRC f3cd804d.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOÃO BATISTA BRITO OSÓRIO
Data e Hora: 5/3/2018, às 14:54:40
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EXECUÇÃO FISCAL Nº 5007058-62.2016.4.04.7112/RS

EXEQUENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

EXECUTADO: QUALITMOLDES E FERRAMENTAS LTDA - ME

APENSO(S) ART.28 LEF: 5002262-91.2017.4.04.7112, 5002536-55.2017.4.04.7112, 5011152-53.2016.4.04.7112

EDITAL Nº 710005616057

                                                                  EDITAL DE 1º, 2º, 3º E 4º
LEILÕES E INTIMAÇÃO

A EXCELENTÍSSIMA SRA. DRA. DÉBORA CORADINI PADOIN, JUÍZA
FEDERAL  SUBSTITUTA  DA  4ª  VARA  DA  SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE  SANTA
MARIA, SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,

FAZ SABER  a  todos  quantos  virem  o  presente  Edital  ou  dele  tiverem
conhecimento, que a 4ª Vara Federal de Santa Maria/RS, levará à venda em leilões públicos,
nas  datas,  local  e  sob  condições  adiante  descritas,  o(s)  bem(ns)  penhorado(s)  nos  autos
supramencionados, abaixo relacionado(s).

Serão admitidos lances nas modalidades presencial e eletrônico por meio do
portal  eletrônico  (www.leiloesjudiciaisrs.com.br),  mediante  cadastramento  prévio  no
referido sítio, em até 24 (vinte e quatro) horas antes do leilão, ficando os interessados cientes
de que estarão vinculados às mesmas normas processuais e procedimentos destinados aos
lançadores presenciais, inclusive quanto à responsabilidade civil e criminal.

1º Leilão: 12.04.2018, às 10 horas, por preço igual ou superior ao da avaliação.

2º Leilão: 26.04.2018, às 10 horas, por qualquer valor, desde que não seja vil.

3º Leilão: 10.05.2018, às 10 horas, por qualquer valor, desde que não seja vil.

4º Leilão: 18.05.2018, às 10 horas, por qualquer valor, desde que não seja vil.

Local:  Rua Chico Pedro,  nº  331,  Bairro Camaquã, Porto Alegre -  RS  e
através do site www.leiloesjudiciaisrs.com.br

LEILOEIRA OFICIAL: Joyce Ribeiro, JUCERGS 222, fone: 0800-707-9272
e/ou (51)  8143-8866 e/ou (51)  9630-8866,  e-mail:  leiloes@leiloesjudiciais.com.br  e  site:
www.leiloesjudiciaisrs.com.br

Ônus do arrematante: O arrematante deverá pagar à leiloeira comissão no valor
de 06% (seis por cento) se o bem arrematado for imóvel e, de 10% (dez por cento), para os
demais bens, bem como custas de arrematação previstas na Tabela III da Lei 9289/96, de
0,5% (meio por cento) sobre o valor do bem arrematado. Corre por conta do arrematante
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eventuais débitos decorrentes de taxas de administração do condomínio.

Advertências:

1) Ficam intimados pelo presente Edital, caso não tenha(m) sido encontrado(s)
para intimação pessoal,  o(as)  Executado(as)  e,  em se  tratando de  pessoa física  casada,  o
respectivo cônjuge, bem como os coproprietários de bem indivisível; o titular de usufruto,
uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial para fins de moradia
ou concessão de direito real de uso, quando a alienação recair sobre bem gravado com tais
direitos  reais;  o  proprietário  do  terreno  submetido  ao  regime  de  direito  de  superfície,
concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso, quando a
alienação  recair  sobre  tais  direitos  reais;  credores  hipotecários,  fiduciários,  pignoratício,
anticrético  ou  com  penhora  anteriormente  averbada  sobre  o  mesmo  bem;  o  promitente
comprador do bem, existindo promessa de compra e venda registrada; o promitente vendedor,
caso a alienação recaia sobre direito aquisitivo derivado de promessa de compra e venda
registrada; e demais interessados, acerca dos leilões designados.

2) Os bens encontram-se nos locais indicados nas suas descrições.

3) As arrematações nos processos em que constar como ônus a pendência de
recurso por julgar nos Tribunais não estão sujeitas a desfazimento - ainda que estes venham a
ser julgados procedentes -, sendo aquelas consideradas perfeitas, acabadas e irretratáveis após
assinatura do auto de arrematação pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro.

4)  Não ocorrendo  a arrematação dos  bens  em hasta  pública,  fica  autorizada
pessoa credenciada junto a este Juízo a proceder à ALIENAÇÃO DIRETA a particular, por
qualquer  valor,  observado  o  preço  mínimo  definido  em  tópico  específico  deste  Edital,
devendo o interessado na aquisição apresentar sua proposta, dirigida ao Juiz, no prazo de 90
(noventa) dias depois da 4ª data designada. As partes que não foram intimadas pessoalmente,
caso não concordem com essa providência, devem apresentar manifestação em 5 (cinco) dias,
contados da publicação deste Edital.

5) É lícito a todos aqueles indicados no art. 889, incisos II a VIII, do Código de
Processo Civil, bem como aos credores concorrentes que hajam penhorado o mesmo bem, ao
cônjuge,  ao  companheiro,  aos  descendentes  e  aos  ascendentes  do  executado,  oferecendo
preço não inferior ao da avaliação, requerer a adjudicação do(s) bem(ns) penhorado(s). Tal
opção somente poderá ser exercida até a data designada para o primeiro leilão, e, se frustradas
todas as tentativas de alienação, após a realização do último leilão.

6) É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na
arrematação do bem em igualdade de condições.

7)  Nos processos de Execução Fiscal,  em caso de  arrematação,  o exequente
pode adjudicar  os  bens  arrematados,  com preferência,  em igualdade de  condições  com a
melhor oferta, no prazo de 30 (trinta) dias (art.  24, Lei 6.830/80). Não será transferido o
domínio dos bens arrematados antes de verificado o decurso desse prazo.
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8) Nos processos de Execução Fiscal em que o exequente é a União/Fazenda
Nacional, esta poderá, se não arrematados os bens em nenhum dos quatro leilões de que trata
este edital, adjudicá-los pela metade do valor da avaliação, nos termos do artigo 98, parágrafo
7º,  da  Lei  nº  8.212/91,  ressalvado  que,  existindo  créditos  preferenciais  ou  reserva  de
quota-parte  de  coproprietário  ou  cônjuge  não  executado,  o  valor  equivalente  deverá  ser
integralmente depositado em juízo.

9) Por ocasião do 1º leilão os bens disponíveis só poderão ser arrematados por
preço igual ou superior ao valor da avaliação.

10) Já no 2º, 3º e 4º, leilões os bens poderão ser arrematados por qualquer valor,
observado o preço mínimo definido em tópico específico deste Edital.

11) Fica consignado que o arrematante adquire a propriedade definitiva dos bens
arrematados livres e desembaraçados de quaisquer ônus, multas, tributos e outros encargos.
Os arrematantes de bens imóveis os recebem livres de hipotecas e penhoras, sujeitando-se,
entretanto,  a  eventuais  outros  ônus  existentes  sobre  cada  bem (v.g.  Cotas  condominiais).
Serão deduzidos do valor da arrematação eventuais emolumentos pendentes e a incidirem,
decorrentes  de  averbações  ou  registros  na  matrícula  de  imóvel,  cujo  pagamento se  torne
necessário para a transmissão plena da propriedade pela arrematação.

12) Em caso de pagamento do débito direto ao Exequente pelo Executado, ou
qualquer transação que implique suspensão ou cancelamento do leilão, deverá efetuar, se já
houver sido publicado o edital de leilão, o pagamento de eventual despesa comprovada pela
leiloeira.

13) Caso o valor da arrematação se mostre insuficiente para liquidar o débito em
cobrança, a execução deverá prosseguir pelo saldo remanescente.

Preço mínimo ou não vil:

Para todos os bens,  móveis ou imóveis,  considerar-se-á como preço mínimo
para lanço, alienação direta ou proposta de parcelamento aquele equivalente a 60% (sessenta
por cento) do valor da avaliação, exceto para as seguintes situações:

- recaindo a alienação sobre bem indivisível com reserva de quotas-parte de
50% (meação  de  cônjuge  ou  quotas  de  coproprietários  alheios  à  execução),  observada a
necessidade  do  cálculo  destas  sobre  o  valor  da  avaliação  (art.  843,  §§1º  e  2º,  CPC),
considerar-se-á  como  preço  não  vil  aquele  equivalente  a  70%  do  valor  da  avaliação,
objetivando garantir  um patamar  mínimo de  utilidade da  alienação  à  quitação do crédito
exequendo.

-  recaindo  a  alienação  sobre  bem  indivisível  com  reserva  de  quotas-parte
superior  a  50%  (meação  de  cônjuge  ou  quotas  de  coproprietários  alheios  à  execução),
observada a necessidade do cálculo destas sobre o valor da avaliação (art. 843, §§1º e 2º,
CPC), considerar-se-á como preço não vil aquele que superar a reserva de quotas em 15% do
valor  da  avaliação,  objetivando garantir  um patamar  mínimo de  utilidade  da  alienação  à

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Rio Grande do Sul
2ª Unidade de Apoio Itinerante em Canoas

:: 710005616057 - e-Proc - :: https://eproc.jfrs.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_impri...

3 de 5 19/03/2018 17:37



5007058-62.2016.4.04.7112 710005616057 .V6

quitação do crédito exequendo.

Condições de parcelamento:

OBS.: Não será concedido parcelamento da arrematação de bens consumíveis e
no caso de concurso de penhora com credor privilegiado.

a)  Havendo  interessado  em  adquirir  o(s)  bem(ns)  penhorado(s)  de  forma
parcelada, poderá apresentar por escrito, até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição
do bem por valor não inferior ao da avaliação e, até o início do segundo leilão, por qualquer
valor, observado o preço mínimo definido em tópico específico deste Edital.

b)  A  proposta  conterá,  em qualquer  hipótese,  oferta  de  pagamento  de  pelo
menos 25% (vinte e cinco por cento) do valor à vista e o restante parcelado em até 30 meses,
garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e por hipoteca do próprio bem,
quando se tratar de bem imóvel.

Contudo,  existindo  reserva  de  quota-parte  de  cônjuge  ou  coproprietário  não
executado sobre o bem, a proposta obrigatoriamente ofertará depósito à vista do montante
equivalente à quota-parte,  calculada sobre o valor  da avaliação;  o  saldo que sobejar  será
parcelado consoante regra disposta no parágrafo anterior, inclusive quanto ao pagamento à
vista de pelo menos 25% - desta vez, todavia, o percentual incidirá sobre o valor restante.

c)  Qualquer  proposta  apresentada  para  aquisição  de  bem(ns)  em  prestações
deverá apontar o prazo e as condições de pagamento do saldo, bem como indicar  caução
idônea garantido o parcelamento, em caso de bem móvel. Obrigatoriamente, a correção das
prestações deverá ser realizada pelo IPCA-E (ou índice que vier a subsituí-lo) e os valores
deverão ser depositados em conta de depósito judicial – código 005 -, vinculada ao processo
de execução, na Caixa Econômica Federal, ficando a cargo do arrematante a abertura da conta
e  o  preenchimento  das  guias  pertinentes  diretamente  em  agência  daquela  instituição
financeira.

d)  Aceita  a  arrematação  a  prazo,  os  pagamentos  feitos  pelo  arrematante
pertencerão ao exequente até o limite de seu crédito e, os subsequentes, ao executado.

e) No caso de atraso de qualquer das prestações, incidirá multa de 10% (dez por
cento)  sobre  a  soma  da  parcela  inadimplida  com  as  parcelas  vincendas,  autorizando  o
exequente a pedir resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução
do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos do processo em que
se  deu  a  arrematação.  Em qualquer  caso,  será  imposta  a  perda  da  caução  em  favor  do
exequente,  voltando  os  bens  a  novo  leilão,  do  qual  não  serão  admitidos  a  participar  o
arrematante e o fiador remissos.

f) A mera apresentação da proposta não suspende o leilão.

CDA(s)  nº(s):  0041600156700,  0041600156882,  0041600156963,
0041600157005, 0041600157188, 0041600157269, 0041600157340
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Localização do(s) bem(ns): Rua Carlos Fantinel, 76, Nova Sapucaia, Sapucaia
do Sul, RS

Depositário(a): Fernanda Hampe Januário

Bem(ns) Penhorado(s):  01  (uma)  máquina  de  furação  rápida  para
eletroerosão, modelo RT 3020 NB Resitron, ano 2010, avaliada por R$  260.000,00 (duzentos
e sessenta mil reais), 01 (um) torno CNC Centor 30S Romi, série 083380.358, ano 2015,
avaliado por R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), 01 (um) centro de usinagem,
marca Sinitron, modelo VMC 610, SIVMC 610, série 072325258, com autotransformador
FN21KVA380220V, ano 2011, avaliado por R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais),
01  (um)  centro  de  usinagem  Feeler,  modelo  FV-800  SE,  série  VDN  251,  fabricação
1999/11, comando Siemens, avaliado por R$ 352.500,00 (trezentos e cinquenta e dois mil e
quinhentos reais), 01 (um) centro de usinagem vertical CNC, Feeler, modelo FVP-1300,
série  VNE3,  com  autotransformador  FN25KVA380220v,  ano  2011,  avaliado  por  R$
657.000,00 (seiscentos e cinquenta e sete mil reais),  01 (uma) máquina de eletroerosão
para corte a fio, marca Fanuc, modelo Bobocut Alpha 1LC, equipada com AWF introdução
automático, cooler resfriador do dieletro, dispositivo de ajuste vertical, rotâmetro para cortes,
fabricação 2000, avaliada por R$ 620.000,00 (seiscentos e vinte mil reais), devendo ser(em)
este(s) o(s) preço(s) para aquisição do(s) bem(ns) na primeira data designada para o leilão.

Ônus/Penhora: nada consta

Documento eletrônico assinado por DEBORA CORADINI PADOIN, Juíza Federal Substituta, 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 710005616057v6 e do código CRC 20145939.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): DEBORA CORADINI PADOIN
Data e Hora: 1/3/2018, às 15:19:44
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EXECUÇÃO FISCAL Nº 5006379-96.2015.4.04.7112/RS

EXEQUENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

EXECUTADO: D' COM COMERCIO DE PISOS LTDA

PERITO: JOYCE RIBEIRO

EDITAL Nº 710005450661

EDITAL DE 1º, 2º, 3º E 4º LEILÕES E INTIMAÇÃO

O  EXCELENTÍSSIMO  SR.  DR.  JOÃO  BATISTA  BRITO  OSÓRIO,  JUIZ
FEDERAL DA 4ª  VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTA MARIA,  SEÇÃO
JUDICIÁRIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,

FAZ SABER  a  todos  quantos  virem  o  presente  Edital  ou  dele  tiverem
conhecimento, que a 4ª Vara Federal de Santa Maria/RS, levará à venda em leilões públicos,
nas  datas,  local  e  sob  condições  adiante  descritas,  o(s)  bem(ns)  penhorado(s)  nos  autos
supramencionados, abaixo relacionado(s).

Serão admitidos lances nas modalidades presencial e eletrônico por meio do
portal  eletrônico  (www.leiloesjudiciaisrs.com.br),  mediante  cadastramento  prévio  no
referido sítio, em até 24 (vinte e quatro) horas antes do leilão, ficando os interessados cientes
de que estarão vinculados às mesmas normas processuais e procedimentos destinados aos
lançadores presenciais, inclusive quanto à responsabilidade civil e criminal.

1º Leilão: 12.04.2018, às 10 horas, por preço igual ou superior ao da avaliação.

2º Leilão: 26.04.2018, às 10 horas, por qualquer valor, desde que não seja vil.

3º Leilão: 10.05.2018, às 10 horas, por qualquer valor, desde que não seja vil.

4º Leilão: 18.05.2018, às 10 horas, por qualquer valor, desde que não seja vil.

Local:  Rua Chico Pedro,  nº 331, Bairro Camaquã, Porto Alegre - RS   e
através do site www.leiloesjudiciaisrs.com.br

LEILOEIRA OFICIAL: Joyce Ribeiro, JUCERGS 222, fone: 0800-707-9272
e/ou (51)  8143-8866 e/ou (51)  9630-8866,  e-mail:  leiloes@leiloesjudiciais.com.br  e  site:
www.leiloesjudiciaisrs.com.br

Ônus do arrematante: O arrematante deverá pagar à leiloeira comissão no valor
de 06% (seis por cento) se o bem arrematado for imóvel e, de 10% (dez por cento), para os
demais bens, bem como custas de arrematação previstas na Tabela III da Lei 9289/96, de
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0,5% (meio por cento) sobre o valor do bem arrematado. Corre por conta do arrematante
eventuais débitos decorrentes de taxas de administração do condomínio.

Advertências:

1) Ficam intimados pelo presente Edital, caso não tenha(m) sido encontrado(s)
para intimação pessoal,  o(as)  Executado(as)  e,  em se  tratando de  pessoa física  casada,  o
respectivo cônjuge, bem como os coproprietários de bem indivisível; o titular de usufruto,
uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial para fins de moradia
ou concessão de direito real de uso, quando a alienação recair sobre bem gravado com tais
direitos  reais;  o  proprietário  do  terreno  submetido  ao  regime  de  direito  de  superfície,
concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso, quando a
alienação  recair  sobre  tais  direitos  reais;  credores  hipotecários,  fiduciários,  pignoratício,
anticrético  ou  com  penhora  anteriormente  averbada  sobre  o  mesmo  bem;  o  promitente
comprador do bem, existindo promessa de compra e venda registrada; o promitente vendedor,
caso a alienação recaia sobre direito aquisitivo derivado de promessa de compra e venda
registrada; e demais interessados, acerca dos leilões designados.

2) Os bens encontram-se nos locais indicados nas suas descrições.

3) As arrematações nos processos em que constar como ônus a pendência de
recurso por julgar nos Tribunais não estão sujeitas a desfazimento - ainda que estes venham a
ser julgados procedentes -, sendo aquelas consideradas perfeitas, acabadas e irretratáveis após
assinatura do auto de arrematação pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro.

4)  Não ocorrendo  a arrematação dos  bens  em hasta  pública,  fica  autorizada
pessoa credenciada junto a este Juízo a proceder à ALIENAÇÃO DIRETA a particular, por
qualquer  valor,  observado  o  preço  mínimo  definido  em  tópico  específico  deste  Edital,
devendo o interessado na aquisição apresentar sua proposta, dirigida ao Juiz, no prazo de 90
(noventa) dias depois da 4ª data designada. As partes que não foram intimadas pessoalmente,
caso não concordem com essa providência, devem apresentar manifestação em 5 (cinco) dias,
contados da publicação deste Edital.

5) É lícito a todos aqueles indicados no art. 889, incisos II a VIII, do Código de
Processo Civil, bem como aos credores concorrentes que hajam penhorado o mesmo bem, ao
cônjuge,  ao  companheiro,  aos  descendentes  e  aos  ascendentes  do  executado,  oferecendo
preço não inferior ao da avaliação, requerer a adjudicação do(s) bem(ns) penhorado(s). Tal
opção somente poderá ser exercida até a data designada para o primeiro leilão, e, se frustradas
todas as tentativas de alienação, após a realização do último leilão.

6) É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na
arrematação do bem em igualdade de condições.

7)  Nos processos de Execução Fiscal,  em caso de  arrematação,  o exequente
pode adjudicar  os  bens  arrematados,  com preferência,  em igualdade de  condições  com a
melhor oferta, no prazo de 30 (trinta) dias (art.  24, Lei 6.830/80). Não será transferido o
domínio dos bens arrematados antes de verificado o decurso desse prazo.
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8) Nos processos de Execução Fiscal em que o exequente é a União/Fazenda
Nacional, esta poderá, se não arrematados os bens em nenhum dos quatro leilões de que trata
este edital, adjudicá-los pela metade do valor da avaliação, nos termos do artigo 98, parágrafo
7º,  da  Lei  nº  8.212/91,  ressalvado  que,  existindo  créditos  preferenciais  ou  reserva  de
quota-parte  de  coproprietário  ou  cônjuge  não  executado,  o  valor  equivalente  deverá  ser
integralmente depositado em juízo.

9) Por ocasião do 1º leilão os bens disponíveis só poderão ser arrematados por
preço igual ou superior ao valor da avaliação.

10) Já no 2º, 3º e 4º, leilões os bens poderão ser arrematados por qualquer valor,
observado o preço mínimo definido em tópico específico deste Edital.

11) Fica consignado que o arrematante adquire a propriedade definitiva dos bens
arrematados livres e desembaraçados de quaisquer ônus, multas, tributos e outros encargos.
Os arrematantes de bens imóveis os recebem livres de hipotecas e penhoras, sujeitando-se,
entretanto,  a  eventuais  outros  ônus  existentes  sobre  cada  bem (v.g.  Cotas  condominiais).
Serão deduzidos do valor da arrematação eventuais emolumentos pendentes e a incidirem,
decorrentes  de  averbações  ou  registros  na  matrícula  de  imóvel,  cujo  pagamento se  torne
necessário para a transmissão plena da propriedade pela arrematação.

12) Em caso de pagamento do débito direto ao Exequente pelo Executado, ou
qualquer transação que implique suspensão ou cancelamento do leilão, deverá efetuar, se já
houver sido publicado o edital de leilão, o pagamento de eventual despesa comprovada pela
leiloeira.

13) Caso o valor da arrematação se mostre insuficiente para liquidar o débito em
cobrança, a execução deverá prosseguir pelo saldo remanescente.

Preço mínimo ou não vil:

Para todos os bens,  móveis ou imóveis,  considerar-se-á como preço mínimo
para lanço, alienação direta ou proposta de parcelamento aquele equivalente a 60% (sessenta
por cento) do valor da avaliação, exceto para as seguintes situações:

- recaindo a alienação sobre bem indivisível com reserva de quotas-parte de
50% (meação  de  cônjuge  ou  quotas  de  coproprietários  alheios  à  execução),  observada a
necessidade  do  cálculo  destas  sobre  o  valor  da  avaliação  (art.  843,  §§1º  e  2º,  CPC),
considerar-se-á  como  preço  não  vil  aquele  equivalente  a  70%  do  valor  da  avaliação,
objetivando garantir  um patamar  mínimo de  utilidade da  alienação  à  quitação do crédito
exequendo.

-  recaindo  a  alienação  sobre  bem  indivisível  com  reserva  de  quotas-parte
superior  a  50%  (meação  de  cônjuge  ou  quotas  de  coproprietários  alheios  à  execução),
observada a necessidade do cálculo destas sobre o valor da avaliação (art. 843, §§1º e 2º,
CPC), considerar-se-á como preço não vil aquele que superar a reserva de quotas em 15% do
valor  da  avaliação,  objetivando garantir  um patamar  mínimo de  utilidade  da  alienação  à
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quitação do crédito exequendo.

Condições de parcelamento:

OBS.: Não será concedido parcelamento da arrematação de bens consumíveis e
no caso de concurso de penhora com credor privilegiado.

a)  Havendo  interessado  em  adquirir  o(s)  bem(ns)  penhorado(s)  de  forma
parcelada, poderá apresentar por escrito, até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição
do bem por valor não inferior ao da avaliação e, até o início do segundo leilão, por qualquer
valor, observado o preço mínimo definido em tópico específico deste Edital.

b)  A  proposta  conterá,  em qualquer  hipótese,  oferta  de  pagamento  de  pelo
menos 25% (vinte e cinco por cento) do valor à vista e o restante parcelado em até 30 meses,
garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e por hipoteca do próprio bem,
quando se tratar de bem imóvel.

Contudo,  existindo  reserva  de  quota-parte  de  cônjuge  ou  coproprietário  não
executado sobre o bem, a proposta obrigatoriamente ofertará depósito à vista do montante
equivalente à quota-parte,  calculada sobre o valor  da avaliação;  o  saldo que sobejar  será
parcelado consoante regra disposta no parágrafo anterior, inclusive quanto ao pagamento à
vista de pelo menos 25% - desta vez, todavia, o percentual incidirá sobre o valor restante.

c)  Qualquer  proposta  apresentada  para  aquisição  de  bem(ns)  em  prestações
deverá apontar o prazo e as condições de pagamento do saldo, bem como indicar  caução
idônea garantido o parcelamento, em caso de bem móvel. Obrigatoriamente, a correção das
prestações deverá ser realizada pelo IPCA-E (ou índice que vier a subsituí-lo) e os valores
deverão ser depositados em conta de depósito judicial – código 005 -, vinculada ao processo
de execução, na Caixa Econômica Federal, ficando a cargo do arrematante a abertura da conta
e  o  preenchimento  das  guias  pertinentes  diretamente  em  agência  daquela  instituição
financeira.

d)  Aceita  a  arrematação  a  prazo,  os  pagamentos  feitos  pelo  arrematante
pertencerão ao exequente até o limite de seu crédito e, os subsequentes, ao executado.

e) No caso de atraso de qualquer das prestações, incidirá multa de 10% (dez por
cento)  sobre  a  soma  da  parcela  inadimplida  com  as  parcelas  vincendas,  autorizando  o
exequente a pedir resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução
do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos do processo em que
se  deu  a  arrematação.  Em qualquer  caso,  será  imposta  a  perda  da  caução  em  favor  do
exequente,  voltando  os  bens  a  novo  leilão,  do  qual  não  serão  admitidos  a  participar  o
arrematante e o fiador remissos.

f) A mera apresentação da proposta não suspende o leilão.

g)  Havendo  propostas  de  arrematação  parcelada,  o  leilão  será  realizado
normalmente, sendo que a proposta deferida pelo Juiz só será contemplada no caso de não
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haver lance para pagamento à vista.

CDA(s) nº(s): 121129390, 121129403, 463970535, 463970543

Localização do(s) bem(ns): Av. Mauá, 2396, Sapucaia do Sul, RS

Depositário(a): Diego Monteiro de Souza

Bem(ns) Penhorado(s):  01  (um)  conjunto  de  banheiro,  armário,  cuba,
espelho, balcão, marca Bosi, cor branca e cinza, avaliado por R$ 1.000,00 (um mil reais),  01
(um) conjunto de banheiro, Sikle, cuba, armário, balcão e espelho, cor branca e marrom,
avaliado por R$ 890,00 (oitocentos e noventa reais), 01 (um) conjunto de banheiro, marca
Piassini,  cor branca e bege, avaliado por R$ 800,00 (oitocentos reais), 01 (um) mictório,
marca Deca, branco, avaliado por R$ 230,00, 01 (um) vaso sanitário com caixa,  branco,
marca Celite, avaliado por R$ 670,00 (seiscentos e setenta reais), 01 (um) vaso sanitário
Incepa, branco, avaliado por R$ 200,00 (duzentos reais), 01 (um) vaso sanitário com caixa,
marca  Incepa,  branco,  avaliado  por  R$  500,00  (quinhentos  reais),  01  (um)  conjunto  de
balcão,  pia  e  espelho  para  banheiro,  marca  Atualle,  74cm,  avaliado  por  R$  800,00
(oitocentos reais), 01 (um) vaso sanitário com caixa acoplada, cor branca, avaliado por R$
450,00  (quatrocentos  e  cinquenta  reais),  01  (um)  conjunto  de  balcão  pia,  armário  e
espelho, marca Piassini, 80cm, avaliado por R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), 01 (uma)
cuba de apoio, 410x410, com mesa Lort 21, branca, marca Incepa, avaliada por R$ 493,00
(quatrocentos e noventa e três reais), 01 (um) conjunto Thaisa, balcão, cuba , armário, verde
e  branco,  com espelho,  marca  Bosi,  avaliado  por  R$  1.000,00  (um mil  reais),  01  (um)
conjunto Salvador, vintage, 80cm, marca Bosi, avaliado por R$ 1.300,00 (um mil e trezentos
reais),  04 (quatro) conjuntos para banheiro, marca Paissini, cor branca, 60cm, avaliado
cada um por R$ 200,00 (duzentos reais), 01 (um) vaso sanitário com caixa, marca Incepa,
branco, avaliado por R$ 400,00 (quatrocentos reais), 15 (quinze) torneiras, marca Meber,
diversos tamanhos e modelos, avaliada cada uma por R$ 60,00 (sessenta reais),  01  (um)
conjunto  para  banheiro,  marca  Tondo,  balcão,  pia  e  espelho  cor  branca  e  vermelho,
avaliado por R$ 400,00 (quatrocentos reais), 01 (um) conjunto para banheiro, balcão cuba,
armário, cor preta e branca, marca Sikle, avaliado por R$ 790,00 (setecentos e noventa reais),
01 (um) armário Piassini,  80cm,  com espelho,  branco e  preto,  avaliado por  R$  380,00
(trezentos e oitenta reais), 03 (três) vasos sanitários com caixa, marcas Incepa, Deca e Fiori,
avaliado cada um por R$ 400,00 (quatrocentos reais), 01 (um) vaso sanitário Logasa,  cor
bege, avaliado por R$ 390,00 (trezentos e noventa reais), 01 (uma) cuba Astra apoio Milão,
branca, elétrica, avaliada por R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), 02 (duas) cubas apoio
Loft,  41  x  41,  marca  Incepa,  cores  branca  e  creme,  avaliada  cada  uma  por  R$  200,00
(duzentos reais), 02 duas cubas apoio Incepa, branca, retangular, avaliada cada uma por R$
300,00 (trezentos reais), 01 (uma) cuba apoio Thema, preta, 50 x 36, avaliada por R$ 300,00
(trezentos reais), 01 (uma) cuba redonda, branca, marca Deca, pequena, avaliada por R$
80,00 (oitenta reais), 01 (uma) cuba redonda, marca Incepa, pequena, avaliada por R$ 80,00
(oitenta reais), devendo ser(em) este(s) o(s) preço(s) para aquisição do(s) bem(ns) na primeira
data designada para o leilão.

Ônus/Penhora: nada consta
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Documento eletrônico assinado por JOÃO BATISTA BRITO OSÓRIO, 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 710005450661v13 e do código CRC 5201b9c3.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOÃO BATISTA BRITO OSÓRIO
Data e Hora: 5/3/2018, às 14:54:42
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EXECUÇÃO FISCAL Nº 5006834-27.2016.4.04.7112/RS

EXEQUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

EXECUTADO: DREBES & CIA LTDA

PERITO: JOYCE RIBEIRO

EDITAL Nº 710005442779

EDITAL DE 1º, 2º, 3º E 4º LEILÕES E INTIMAÇÃO

O  EXCELENTÍSSIMO  SR.  DR.  JOÃO  BATISTA  BRITO  OSÓRIO,  JUIZ
FEDERAL DA 4ª  VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTA MARIA,  SEÇÃO
JUDICIÁRIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,

FAZ SABER  a  todos  quantos  virem  o  presente  Edital  ou  dele  tiverem
conhecimento, que a 4ª Vara Federal de Santa Maria/RS, levará à venda em leilões públicos,
nas  datas,  local  e  sob  condições  adiante  descritas,  o(s)  bem(ns)  penhorado(s)  nos  autos
supramencionados, abaixo relacionado(s).

Serão admitidos lances nas modalidades presencial e eletrônico por meio do
portal  eletrônico  (www.leiloesjudiciaisrs.com.br),  mediante  cadastramento  prévio  no
referido sítio, em até 24 (vinte e quatro) horas antes do leilão, ficando os interessados cientes
de que estarão vinculados às mesmas normas processuais e procedimentos destinados aos
lançadores presenciais, inclusive quanto à responsabilidade civil e criminal.

1º Leilão: 12.04.2018, às 10 horas, por preço igual ou superior ao da avaliação.

2º Leilão: 26.04.2018, às 10 horas, por qualquer valor, desde que não seja vil.

3º Leilão: 10.05.2018, às 10 horas, por qualquer valor, desde que não seja vil.

4º Leilão: 18.05.2018, às 10 horas, por qualquer valor, desde que não seja vil.

Local:  Rua Chico Pedro,  nº 331, Bairro Camaquã, Porto Alegre - RS   e
através do site www.leiloesjudiciaisrs.com.br

LEILOEIRA OFICIAL: Joyce Ribeiro, JUCERGS 222, fone: 0800-707-9272
e/ou (51)  8143-8866 e/ou (51)  9630-8866,  e-mail:  leiloes@leiloesjudiciais.com.br  e  site:
www.leiloesjudiciaisrs.com.br

Ônus do arrematante: O arrematante deverá pagar à leiloeira comissão no valor
de 06% (seis por cento) se o bem arrematado for imóvel e, de 10% (dez por cento), para os
demais bens, bem como custas de arrematação previstas na Tabela III da Lei 9289/96, de
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0,5% (meio por cento) sobre o valor do bem arrematado. Corre por conta do arrematante
eventuais débitos decorrentes de taxas de administração do condomínio.

Advertências:

1) Ficam intimados pelo presente Edital, caso não tenha(m) sido encontrado(s)
para intimação pessoal,  o(as)  Executado(as)  e,  em se  tratando de  pessoa física  casada,  o
respectivo cônjuge, bem como os coproprietários de bem indivisível; o titular de usufruto,
uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial para fins de moradia
ou concessão de direito real de uso, quando a alienação recair sobre bem gravado com tais
direitos  reais;  o  proprietário  do  terreno  submetido  ao  regime  de  direito  de  superfície,
concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso, quando a
alienação  recair  sobre  tais  direitos  reais;  credores  hipotecários,  fiduciários,  pignoratício,
anticrético  ou  com  penhora  anteriormente  averbada  sobre  o  mesmo  bem;  o  promitente
comprador do bem, existindo promessa de compra e venda registrada; o promitente vendedor,
caso a alienação recaia sobre direito aquisitivo derivado de promessa de compra e venda
registrada; e demais interessados, acerca dos leilões designados.

2) Os bens encontram-se nos locais indicados nas suas descrições.

3) As arrematações nos processos em que constar como ônus a pendência de
recurso por julgar nos Tribunais não estão sujeitas a desfazimento - ainda que estes venham a
ser julgados procedentes -, sendo aquelas consideradas perfeitas, acabadas e irretratáveis após
assinatura do auto de arrematação pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro.

4)  Não ocorrendo  a arrematação dos  bens  em hasta  pública,  fica  autorizada
pessoa credenciada junto a este Juízo a proceder à ALIENAÇÃO DIRETA a particular, por
qualquer  valor,  observado  o  preço  mínimo  definido  em  tópico  específico  deste  Edital,
devendo o interessado na aquisição apresentar sua proposta, dirigida ao Juiz, no prazo de 90
(noventa) dias depois da 4ª data designada. As partes que não foram intimadas pessoalmente,
caso não concordem com essa providência, devem apresentar manifestação em 5 (cinco) dias,
contados da publicação deste Edital.

5) É lícito a todos aqueles indicados no art. 889, incisos II a VIII, do Código de
Processo Civil, bem como aos credores concorrentes que hajam penhorado o mesmo bem, ao
cônjuge,  ao  companheiro,  aos  descendentes  e  aos  ascendentes  do  executado,  oferecendo
preço não inferior ao da avaliação, requerer a adjudicação do(s) bem(ns) penhorado(s). Tal
opção somente poderá ser exercida até a data designada para o primeiro leilão, e, se frustradas
todas as tentativas de alienação, após a realização do último leilão.

6) É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na
arrematação do bem em igualdade de condições.

7)  Nos processos de Execução Fiscal,  em caso de  arrematação,  o exequente
pode adjudicar  os  bens  arrematados,  com preferência,  em igualdade de  condições  com a
melhor oferta, no prazo de 30 (trinta) dias (art.  24, Lei 6.830/80). Não será transferido o
domínio dos bens arrematados antes de verificado o decurso desse prazo.
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8) Nos processos de Execução Fiscal em que o exequente é a União/Fazenda
Nacional, esta poderá, se não arrematados os bens em nenhum dos quatro leilões de que trata
este edital, adjudicá-los pela metade do valor da avaliação, nos termos do artigo 98, parágrafo
7º,  da  Lei  nº  8.212/91,  ressalvado  que,  existindo  créditos  preferenciais  ou  reserva  de
quota-parte  de  coproprietário  ou  cônjuge  não  executado,  o  valor  equivalente  deverá  ser
integralmente depositado em juízo.

9) Por ocasião do 1º leilão os bens disponíveis só poderão ser arrematados por
preço igual ou superior ao valor da avaliação.

10) Já no 2º, 3º e 4º, leilões os bens poderão ser arrematados por qualquer valor,
observado o preço mínimo definido em tópico específico deste Edital.

11) Fica consignado que o arrematante adquire a propriedade definitiva dos bens
arrematados livres e desembaraçados de quaisquer ônus, multas, tributos e outros encargos.
Os arrematantes de bens imóveis os recebem livres de hipotecas e penhoras, sujeitando-se,
entretanto,  a  eventuais  outros  ônus  existentes  sobre  cada  bem (v.g.  Cotas  condominiais).
Serão deduzidos do valor da arrematação eventuais emolumentos pendentes e a incidirem,
decorrentes  de  averbações  ou  registros  na  matrícula  de  imóvel,  cujo  pagamento se  torne
necessário para a transmissão plena da propriedade pela arrematação.

12) Em caso de pagamento do débito direto ao Exequente pelo Executado, ou
qualquer transação que implique suspensão ou cancelamento do leilão, deverá efetuar, se já
houver sido publicado o edital de leilão, o pagamento de eventual despesa comprovada pela
leiloeira.

13) Caso o valor da arrematação se mostre insuficiente para liquidar o débito em
cobrança, a execução deverá prosseguir pelo saldo remanescente.

Preço mínimo ou não vil:

Para todos os bens,  móveis ou imóveis,  considerar-se-á como preço mínimo
para lanço, alienação direta ou proposta de parcelamento aquele equivalente a 60% (sessenta
por cento) do valor da avaliação, exceto para as seguintes situações:

- recaindo a alienação sobre bem indivisível com reserva de quotas-parte de
50% (meação  de  cônjuge  ou  quotas  de  coproprietários  alheios  à  execução),  observada a
necessidade  do  cálculo  destas  sobre  o  valor  da  avaliação  (art.  843,  §§1º  e  2º,  CPC),
considerar-se-á  como  preço  não  vil  aquele  equivalente  a  70%  do  valor  da  avaliação,
objetivando garantir  um patamar  mínimo de  utilidade da  alienação  à  quitação do crédito
exequendo.

-  recaindo  a  alienação  sobre  bem  indivisível  com  reserva  de  quotas-parte
superior  a  50%  (meação  de  cônjuge  ou  quotas  de  coproprietários  alheios  à  execução),
observada a necessidade do cálculo destas sobre o valor da avaliação (art. 843, §§1º e 2º,
CPC), considerar-se-á como preço não vil aquele que superar a reserva de quotas em 15% do
valor  da  avaliação,  objetivando garantir  um patamar  mínimo de  utilidade  da  alienação  à
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quitação do crédito exequendo.

Condições de parcelamento:

OBS.: Não será concedido parcelamento da arrematação de bens consumíveis e
no caso de concurso de penhora com credor privilegiado.

a)  Havendo  interessado  em  adquirir  o(s)  bem(ns)  penhorado(s)  de  forma
parcelada, poderá apresentar por escrito, até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição
do bem por valor não inferior ao da avaliação e, até o início do segundo leilão, por qualquer
valor, observado o preço mínimo definido em tópico específico deste Edital.

b)  A  proposta  conterá,  em qualquer  hipótese,  oferta  de  pagamento  de  pelo
menos 25% (vinte e cinco por cento) do valor à vista e o restante parcelado em até 30 meses,
garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e por hipoteca do próprio bem,
quando se tratar de bem imóvel.

Contudo,  existindo  reserva  de  quota-parte  de  cônjuge  ou  coproprietário  não
executado sobre o bem, a proposta obrigatoriamente ofertará depósito à vista do montante
equivalente à quota-parte,  calculada sobre o valor  da avaliação;  o  saldo que sobejar  será
parcelado consoante regra disposta no parágrafo anterior, inclusive quanto ao pagamento à
vista de pelo menos 25% - desta vez, todavia, o percentual incidirá sobre o valor restante.

c)  Qualquer  proposta  apresentada  para  aquisição  de  bem(ns)  em  prestações
deverá apontar o prazo e as condições de pagamento do saldo, bem como indicar  caução
idônea garantido o parcelamento, em caso de bem móvel. Obrigatoriamente, a correção das
prestações deverá ser realizada pelo IPCA-E (ou índice que vier a subsituí-lo) e os valores
deverão ser depositados em conta de depósito judicial – código 005 -, vinculada ao processo
de execução, na Caixa Econômica Federal, ficando a cargo do arrematante a abertura da conta
e  o  preenchimento  das  guias  pertinentes  diretamente  em  agência  daquela  instituição
financeira.

d)  Aceita  a  arrematação  a  prazo,  os  pagamentos  feitos  pelo  arrematante
pertencerão ao exequente até o limite de seu crédito e, os subsequentes, ao executado.

e) No caso de atraso de qualquer das prestações, incidirá multa de 10% (dez por
cento)  sobre  a  soma  da  parcela  inadimplida  com  as  parcelas  vincendas,  autorizando  o
exequente a pedir resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução
do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos do processo em que
se  deu  a  arrematação.  Em qualquer  caso,  será  imposta  a  perda  da  caução  em  favor  do
exequente,  voltando  os  bens  a  novo  leilão,  do  qual  não  serão  admitidos  a  participar  o
arrematante e o fiador remissos.

f) A mera apresentação da proposta não suspende o leilão.

g)  Havendo  propostas  de  arrematação  parcelada,  o  leilão  será  realizado
normalmente, sendo que a proposta deferida pelo Juiz só será contemplada no caso de não
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haver lance para pagamento à vista.

CDA(s) nº(s): 152, 153, 154, 155, 156

Localização do(s) bem(ns):  Av.  Guilherme  Schell,  6750,  sala  48,  Centro,
Canoas - RS

Depositário(a): Caren Corrêa da Costa

Bem(ns) Penhorado(s): 02 (duas) televisões marca LG, LED 49 49LH5700
SMART FULL,  conversor  digital,  novas,  avaliada  cada uma por  R$  2.999,90  (dois  mil
novecentos  e noventa e nove reais  e noventa centavos),  02  (duas)  televisões  Smart  TV
Samsung LED 58 UN58H5203AGXZD SMART FHD, conversor digital, novas, avaliada
cada uma por R$ 3.989,90 (três mil novecentos e oitenta e nove reais e noventa centavos), 04
(quatro) televisões Samsung Led 40 UN40J5200AGX2D, SMART FHD, conversor digital,
novas,  avaliada  cada uma por  R$ 2.299,90 (dois  mil  duzentos  e  noventa  e  nove  reais  e
noventa centavos),  03 (três)  televisões TCL LED 40L4054700PS, SMART PULL HD,
conversor digital, novas, avaliada cada uma por R$ 2.099,00 (dois mil noventa e nove reais),
03 (três) televisões Samsung LED 40 UN40J5500AG SMART GAME FULL HD, novas,
avaliada cada uma por R$ 2.589,00 (dois mil quinhentos e oitenta e nove reais), 02 (duas)
televisões LG LED 43 43LH5700 SAMRT FHD, conversor digital, novas, avaliada cada
uma por R$ 2.599,90 (dois mil quinhentos e noventa e nove reais e noventa centavos),  03
(três) televisões Toshiba LED 43 43L2500 SMART FULL HD, conversor digital, novas,
avaliada cada uma por R$ 2.499,90 (dois mil quatrocentos e noventa e nove reais e noventa
centavos), devendo ser(em) este(s) o(s) preço(s) para aquisição do(s) bem(ns) na primeira
data designada para o leilão.

Ônus/Penhora: nada consta

Documento eletrônico assinado por JOÃO BATISTA BRITO OSÓRIO, 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 710005442779v7 e do código CRC 169164b8.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOÃO BATISTA BRITO OSÓRIO
Data e Hora: 5/3/2018, às 14:54:43
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EXECUÇÃO FISCAL Nº 5007174-05.2015.4.04.7112/RS

EXEQUENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

EXECUTADO: VOLNEI LEAL DE OLIVEIRA

PERITO: JOYCE RIBEIRO

EDITAL Nº 710005431198

EDITAL DE 1º, 2º, 3º E 4º LEILÕES E INTIMAÇÃO

A EXCELENTÍSSIMA SRA. DRA. DÉBORA CORADINI PADOIN, JUÍZA
FEDERAL  SUBSTITUTA  DA  4ª  VARA  DA  SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE  SANTA
MARIA, SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,

FAZ SABER  a  todos  quantos  virem  o  presente  Edital  ou  dele  tiverem
conhecimento, que a 4ª Vara Federal de Santa Maria/RS, levará à venda em leilões públicos,
nas  datas,  local  e  sob  condições  adiante  descritas,  o(s)  bem(ns)  penhorado(s)  nos  autos
supramencionados, abaixo relacionado(s).

Serão admitidos lances nas modalidades presencial e eletrônico por meio do
portal  eletrônico  (www.leiloesjudiciaisrs.com.br),  mediante  cadastramento  prévio  no
referido sítio, em até 24 (vinte e quatro) horas antes do leilão, ficando os interessados cientes
de que estarão vinculados às mesmas normas processuais e procedimentos destinados aos
lançadores presenciais, inclusive quanto à responsabilidade civil e criminal.

1º Leilão: 12.04.2018, às 10 horas, por preço igual ou superior ao da avaliação.

2º Leilão: 26.04.2018, às 10 horas, por qualquer valor, desde que não seja vil.

3º Leilão: 10.05.2018, às 10 horas, por qualquer valor, desde que não seja vil.

4º Leilão: 18.05.2018, às 10 horas, por qualquer valor, desde que não seja vil.

Local:  Rua Chico Pedro,  nº 331, Bairro Camaquã, Porto Alegre - RS   e
através do site www.leiloesjudiciaisrs.com.br

LEILOEIRA OFICIAL: Joyce Ribeiro, JUCERGS 222, fone: 0800-707-9272
e/ou (51)  8143-8866 e/ou (51)  9630-8866,  e-mail:  leiloes@leiloesjudiciais.com.br  e  site:
www.leiloesjudiciaisrs.com.br

Ônus do arrematante: O arrematante deverá pagar à leiloeira comissão no valor
de 06% (seis por cento) se o bem arrematado for imóvel e, de 10% (dez por cento), para os
demais bens, bem como custas de arrematação previstas na Tabela III da Lei 9289/96, de
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0,5% (meio por cento) sobre o valor do bem arrematado. Corre por conta do arrematante
eventuais débitos decorrentes de taxas de administração do condomínio.

Advertências:

1) Ficam intimados pelo presente Edital, caso não tenha(m) sido encontrado(s)
para intimação pessoal,  o(as)  Executado(as)  e,  em se  tratando de  pessoa física  casada,  o
respectivo cônjuge, bem como os coproprietários de bem indivisível; o titular de usufruto,
uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial para fins de moradia
ou concessão de direito real de uso, quando a alienação recair sobre bem gravado com tais
direitos  reais;  o  proprietário  do  terreno  submetido  ao  regime  de  direito  de  superfície,
concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso, quando a
alienação  recair  sobre  tais  direitos  reais;  credores  hipotecários,  fiduciários,  pignoratício,
anticrético  ou  com  penhora  anteriormente  averbada  sobre  o  mesmo  bem;  o  promitente
comprador do bem, existindo promessa de compra e venda registrada; o promitente vendedor,
caso a alienação recaia sobre direito aquisitivo derivado de promessa de compra e venda
registrada; e demais interessados, acerca dos leilões designados.

2) Os bens encontram-se nos locais indicados nas suas descrições.

3) As arrematações nos processos em que constar como ônus a pendência de
recurso por julgar nos Tribunais não estão sujeitas a desfazimento - ainda que estes venham a
ser julgados procedentes -, sendo aquelas consideradas perfeitas, acabadas e irretratáveis após
assinatura do auto de arrematação pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro.

4)  Não ocorrendo  a arrematação dos  bens  em hasta  pública,  fica  autorizada
pessoa credenciada junto a este Juízo a proceder à ALIENAÇÃO DIRETA a particular, por
qualquer  valor,  observado  o  preço  mínimo  definido  em  tópico  específico  deste  Edital,
devendo o interessado na aquisição apresentar sua proposta, dirigida ao Juiz, no prazo de 90
(noventa) dias depois da 4ª data designada. As partes que não foram intimadas pessoalmente,
caso não concordem com essa providência, devem apresentar manifestação em 5 (cinco) dias,
contados da publicação deste Edital.

5) É lícito a todos aqueles indicados no art. 889, incisos II a VIII, do Código de
Processo Civil, bem como aos credores concorrentes que hajam penhorado o mesmo bem, ao
cônjuge,  ao  companheiro,  aos  descendentes  e  aos  ascendentes  do  executado,  oferecendo
preço não inferior ao da avaliação, requerer a adjudicação do(s) bem(ns) penhorado(s). Tal
opção somente poderá ser exercida até a data designada para o primeiro leilão, e, se frustradas
todas as tentativas de alienação, após a realização do último leilão.

6) É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na
arrematação do bem em igualdade de condições.

7)  Nos processos de Execução Fiscal,  em caso de  arrematação,  o exequente
pode adjudicar  os  bens  arrematados,  com preferência,  em igualdade de  condições  com a
melhor oferta, no prazo de 30 (trinta) dias (art.  24, Lei 6.830/80). Não será transferido o
domínio dos bens arrematados antes de verificado o decurso desse prazo.
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8) Nos processos de Execução Fiscal em que o exequente é a União/Fazenda
Nacional, esta poderá, se não arrematados os bens em nenhum dos quatro leilões de que trata
este edital, adjudicá-los pela metade do valor da avaliação, nos termos do artigo 98, parágrafo
7º,  da  Lei  nº  8.212/91,  ressalvado  que,  existindo  créditos  preferenciais  ou  reserva  de
quota-parte  de  coproprietário  ou  cônjuge  não  executado,  o  valor  equivalente  deverá  ser
integralmente depositado em juízo.

9) Por ocasião do 1º leilão os bens disponíveis só poderão ser arrematados por
preço igual ou superior ao valor da avaliação.

10) Já no 2º, 3º e 4º, leilões os bens poderão ser arrematados por qualquer valor,
observado o preço mínimo definido em tópico específico deste Edital.

11) Fica consignado que o arrematante adquire a propriedade definitiva dos bens
arrematados livres e desembaraçados de quaisquer ônus, multas, tributos e outros encargos.
Os arrematantes de bens imóveis os recebem livres de hipotecas e penhoras, sujeitando-se,
entretanto,  a  eventuais  outros  ônus  existentes  sobre  cada  bem (v.g.  Cotas  condominiais).
Serão deduzidos do valor da arrematação eventuais emolumentos pendentes e a incidirem,
decorrentes  de  averbações  ou  registros  na  matrícula  de  imóvel,  cujo  pagamento se  torne
necessário para a transmissão plena da propriedade pela arrematação.

12) Em caso de pagamento do débito direto ao Exequente pelo Executado, ou
qualquer transação que implique suspensão ou cancelamento do leilão, deverá efetuar, se já
houver sido publicado o edital de leilão, o pagamento de eventual despesa comprovada pela
leiloeira.

13) Caso o valor da arrematação se mostre insuficiente para liquidar o débito em
cobrança, a execução deverá prosseguir pelo saldo remanescente.

Preço mínimo ou não vil:

Para todos os bens,  móveis ou imóveis,  considerar-se-á como preço mínimo
para lanço, alienação direta ou proposta de parcelamento aquele equivalente a 60% (sessenta
por cento) do valor da avaliação, exceto para as seguintes situações:

- recaindo a alienação sobre bem indivisível com reserva de quotas-parte de
50% (meação  de  cônjuge  ou  quotas  de  coproprietários  alheios  à  execução),  observada a
necessidade  do  cálculo  destas  sobre  o  valor  da  avaliação  (art.  843,  §§1º  e  2º,  CPC),
considerar-se-á  como  preço  não  vil  aquele  equivalente  a  70%  do  valor  da  avaliação,
objetivando garantir  um patamar  mínimo de  utilidade da  alienação  à  quitação do crédito
exequendo.

-  recaindo  a  alienação  sobre  bem  indivisível  com  reserva  de  quotas-parte
superior  a  50%  (meação  de  cônjuge  ou  quotas  de  coproprietários  alheios  à  execução),
observada a necessidade do cálculo destas sobre o valor da avaliação (art. 843, §§1º e 2º,
CPC), considerar-se-á como preço não vil aquele que superar a reserva de quotas em 15% do
valor  da  avaliação,  objetivando garantir  um patamar  mínimo de  utilidade  da  alienação  à
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quitação do crédito exequendo.

Condições de parcelamento:

OBS.: Não será concedido parcelamento da arrematação de bens consumíveis e
no caso de concurso de penhora com credor privilegiado.

a)  Havendo  interessado  em  adquirir  o(s)  bem(ns)  penhorado(s)  de  forma
parcelada, poderá apresentar por escrito, até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição
do bem por valor não inferior ao da avaliação e, até o início do segundo leilão, por qualquer
valor, observado o preço mínimo definido em tópico específico deste Edital.

b)  A  proposta  conterá,  em qualquer  hipótese,  oferta  de  pagamento  de  pelo
menos 25% (vinte e cinco por cento) do valor à vista e o restante parcelado em até 30 meses,
garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e por hipoteca do próprio bem,
quando se tratar de bem imóvel.

Contudo,  existindo  reserva  de  quota-parte  de  cônjuge  ou  coproprietário  não
executado sobre o bem, a proposta obrigatoriamente ofertará depósito à vista do montante
equivalente à quota-parte,  calculada sobre o valor  da avaliação;  o  saldo que sobejar  será
parcelado consoante regra disposta no parágrafo anterior, inclusive quanto ao pagamento à
vista de pelo menos 25% - desta vez, todavia, o percentual incidirá sobre o valor restante.

c)  Qualquer  proposta  apresentada  para  aquisição  de  bem(ns)  em  prestações
deverá apontar o prazo e as condições de pagamento do saldo, bem como indicar  caução
idônea garantido o parcelamento, em caso de bem móvel. Obrigatoriamente, a correção das
prestações deverá ser realizada pelo IPCA-E (ou índice que vier a subsituí-lo) e os valores
deverão ser depositados em conta de depósito judicial – código 005 -, vinculada ao processo
de execução, na Caixa Econômica Federal, ficando a cargo do arrematante a abertura da conta
e  o  preenchimento  das  guias  pertinentes  diretamente  em  agência  daquela  instituição
financeira.

d)  Aceita  a  arrematação  a  prazo,  os  pagamentos  feitos  pelo  arrematante
pertencerão ao exequente até o limite de seu crédito e, os subsequentes, ao executado.

e) No caso de atraso de qualquer das prestações, incidirá multa de 10% (dez por
cento)  sobre  a  soma  da  parcela  inadimplida  com  as  parcelas  vincendas,  autorizando  o
exequente a pedir resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução
do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos do processo em que
se  deu  a  arrematação.  Em qualquer  caso,  será  imposta  a  perda  da  caução  em  favor  do
exequente,  voltando  os  bens  a  novo  leilão,  do  qual  não  serão  admitidos  a  participar  o
arrematante e o fiador remissos.

f) A mera apresentação da proposta não suspende o leilão.

g)  Havendo  propostas  de  arrematação  parcelada,  o  leilão  será  realizado
normalmente, sendo que a proposta deferida pelo Juiz só será contemplada no caso de não
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haver lance para pagamento à vista.

CDA(s) nº(s): 0011201951091, 0011402534498, 0011501507740

Localização do(s) bem(ns): Rua Padre Reinaldo, nº 51, Canoas, RS

Depositário(a): Volnei Leal de Oliveira

Bem(ns) Penhorado(s):  01  (um)  Veículo  Clio  RN  1.6,  placa  MBP 5928,
chassi  93YBB1J151J197009,  ano  2000,  cor  cinza,  avaliado  por  R$  11.000,00  (onze  mil
reais), devendo ser(em) este(s) o(s) preço(s) para aquisição do(s) bem(ns) na primeira data
designada para o leilão.

Ônus/Penhora: nada consta

Documento eletrônico assinado por DEBORA CORADINI PADOIN, Juíza Federal Substituta, 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 710005431198v5 e do código CRC 75735d74.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): DEBORA CORADINI PADOIN
Data e Hora: 1/3/2018, às 15:19:45
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EXECUÇÃO FISCAL Nº 5007382-52.2016.4.04.7112/RS

EXEQUENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

EXECUTADO: INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS SANTOS LTDA - ME

APENSO(S) ART.28 LEF: 5008840-07.2016.4.04.7112

EDITAL Nº 710005429915

EDITAL DE 1º, 2º, 3º E 4º LEILÕES E INTIMAÇÃO

O  EXCELENTÍSSIMO  SR.  DR.  JOÃO  BATISTA  BRITO  OSÓRIO,  JUIZ
FEDERAL DA 4ª  VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTA MARIA,  SEÇÃO
JUDICIÁRIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,

FAZ SABER  a  todos  quantos  virem  o  presente  Edital  ou  dele  tiverem
conhecimento, que a 4ª Vara Federal de Santa Maria/RS, levará à venda em leilões públicos,
nas  datas,  local  e  sob  condições  adiante  descritas,  o(s)  bem(ns)  penhorado(s)  nos  autos
supramencionados, abaixo relacionado(s).

Serão admitidos lances nas modalidades presencial e eletrônico por meio do
portal  eletrônico  (www.leiloesjudiciaisrs.com.br),  mediante  cadastramento  prévio  no
referido sítio, em até 24 (vinte e quatro) horas antes do leilão, ficando os interessados cientes
de que estarão vinculados às mesmas normas processuais e procedimentos destinados aos
lançadores presenciais, inclusive quanto à responsabilidade civil e criminal.

1º Leilão: 12.04.2018, às 10 horas, por preço igual ou superior ao da avaliação.

2º Leilão: 26.04.2018, às 10 horas, por qualquer valor, desde que não seja vil.

3º Leilão: 10.05.2018, às 10 horas, por qualquer valor, desde que não seja vil.

4º Leilão: 18.05.2018, às 10 horas, por qualquer valor, desde que não seja vil.

Local:  Rua Chico Pedro,  nº 331, Bairro Camaquã, Porto Alegre - RS   e
através do site www.leiloesjudiciaisrs.com.br

LEILOEIRA OFICIAL: Joyce Ribeiro, JUCERGS 222, fone: 0800-707-9272
e/ou (51)  8143-8866 e/ou (51)  9630-8866,  e-mail:  leiloes@leiloesjudiciais.com.br  e  site:
www.leiloesjudiciaisrs.com.br

Ônus do arrematante: O arrematante deverá pagar à leiloeira comissão no valor
de 06% (seis por cento) se o bem arrematado for imóvel e, de 10% (dez por cento), para os
demais bens, bem como custas de arrematação previstas na Tabela III da Lei 9289/96, de
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0,5% (meio por cento) sobre o valor do bem arrematado. Corre por conta do arrematante
eventuais débitos decorrentes de taxas de administração do condomínio.

Advertências:

1) Ficam intimados pelo presente Edital, caso não tenha(m) sido encontrado(s)
para intimação pessoal,  o(as)  Executado(as)  e,  em se  tratando de  pessoa física  casada,  o
respectivo cônjuge, bem como os coproprietários de bem indivisível; o titular de usufruto,
uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial para fins de moradia
ou concessão de direito real de uso, quando a alienação recair sobre bem gravado com tais
direitos  reais;  o  proprietário  do  terreno  submetido  ao  regime  de  direito  de  superfície,
concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso, quando a
alienação  recair  sobre  tais  direitos  reais;  credores  hipotecários,  fiduciários,  pignoratício,
anticrético  ou  com  penhora  anteriormente  averbada  sobre  o  mesmo  bem;  o  promitente
comprador do bem, existindo promessa de compra e venda registrada; o promitente vendedor,
caso a alienação recaia sobre direito aquisitivo derivado de promessa de compra e venda
registrada; e demais interessados, acerca dos leilões designados.

2) Os bens encontram-se nos locais indicados nas suas descrições.

3) As arrematações nos processos em que constar como ônus a pendência de
recurso por julgar nos Tribunais não estão sujeitas a desfazimento - ainda que estes venham a
ser julgados procedentes -, sendo aquelas consideradas perfeitas, acabadas e irretratáveis após
assinatura do auto de arrematação pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro.

4)  Não ocorrendo  a arrematação dos  bens  em hasta  pública,  fica  autorizada
pessoa credenciada junto a este Juízo a proceder à ALIENAÇÃO DIRETA a particular, por
qualquer  valor,  observado  o  preço  mínimo  definido  em  tópico  específico  deste  Edital,
devendo o interessado na aquisição apresentar sua proposta, dirigida ao Juiz, no prazo de 90
(noventa) dias depois da 4ª data designada. As partes que não foram intimadas pessoalmente,
caso não concordem com essa providência, devem apresentar manifestação em 5 (cinco) dias,
contados da publicação deste Edital.

5) É lícito a todos aqueles indicados no art. 889, incisos II a VIII, do Código de
Processo Civil, bem como aos credores concorrentes que hajam penhorado o mesmo bem, ao
cônjuge,  ao  companheiro,  aos  descendentes  e  aos  ascendentes  do  executado,  oferecendo
preço não inferior ao da avaliação, requerer a adjudicação do(s) bem(ns) penhorado(s). Tal
opção somente poderá ser exercida até a data designada para o primeiro leilão, e, se frustradas
todas as tentativas de alienação, após a realização do último leilão.

6) É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na
arrematação do bem em igualdade de condições.

7)  Nos processos de Execução Fiscal,  em caso de  arrematação,  o exequente
pode adjudicar  os  bens  arrematados,  com preferência,  em igualdade de  condições  com a
melhor oferta, no prazo de 30 (trinta) dias (art.  24, Lei 6.830/80). Não será transferido o
domínio dos bens arrematados antes de verificado o decurso desse prazo.
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8) Nos processos de Execução Fiscal em que o exequente é a União/Fazenda
Nacional, esta poderá, se não arrematados os bens em nenhum dos quatro leilões de que trata
este edital, adjudicá-los pela metade do valor da avaliação, nos termos do artigo 98, parágrafo
7º,  da  Lei  nº  8.212/91,  ressalvado  que,  existindo  créditos  preferenciais  ou  reserva  de
quota-parte  de  coproprietário  ou  cônjuge  não  executado,  o  valor  equivalente  deverá  ser
integralmente depositado em juízo.

9) Por ocasião do 1º leilão os bens disponíveis só poderão ser arrematados por
preço igual ou superior ao valor da avaliação.

10) Já no 2º, 3º e 4º, leilões os bens poderão ser arrematados por qualquer valor,
observado o preço mínimo definido em tópico específico deste Edital.

11) Fica consignado que o arrematante adquire a propriedade definitiva dos bens
arrematados livres e desembaraçados de quaisquer ônus, multas, tributos e outros encargos.
Os arrematantes de bens imóveis os recebem livres de hipotecas e penhoras, sujeitando-se,
entretanto,  a  eventuais  outros  ônus  existentes  sobre  cada  bem (v.g.  Cotas  condominiais).
Serão deduzidos do valor da arrematação eventuais emolumentos pendentes e a incidirem,
decorrentes  de  averbações  ou  registros  na  matrícula  de  imóvel,  cujo  pagamento se  torne
necessário para a transmissão plena da propriedade pela arrematação.

12) Em caso de pagamento do débito direto ao Exequente pelo Executado, ou
qualquer transação que implique suspensão ou cancelamento do leilão, deverá efetuar, se já
houver sido publicado o edital de leilão, o pagamento de eventual despesa comprovada pela
leiloeira.

13) Caso o valor da arrematação se mostre insuficiente para liquidar o débito em
cobrança, a execução deverá prosseguir pelo saldo remanescente.

Preço mínimo ou não vil:

Para todos os bens,  móveis ou imóveis,  considerar-se-á como preço mínimo
para lanço, alienação direta ou proposta de parcelamento aquele equivalente a 60% (sessenta
por cento) do valor da avaliação, exceto para as seguintes situações:

- recaindo a alienação sobre bem indivisível com reserva de quotas-parte de
50% (meação  de  cônjuge  ou  quotas  de  coproprietários  alheios  à  execução),  observada a
necessidade  do  cálculo  destas  sobre  o  valor  da  avaliação  (art.  843,  §§1º  e  2º,  CPC),
considerar-se-á  como  preço  não  vil  aquele  equivalente  a  70%  do  valor  da  avaliação,
objetivando garantir  um patamar  mínimo de  utilidade da  alienação  à  quitação do crédito
exequendo.

-  recaindo  a  alienação  sobre  bem  indivisível  com  reserva  de  quotas-parte
superior  a  50%  (meação  de  cônjuge  ou  quotas  de  coproprietários  alheios  à  execução),
observada a necessidade do cálculo destas sobre o valor da avaliação (art. 843, §§1º e 2º,
CPC), considerar-se-á como preço não vil aquele que superar a reserva de quotas em 15% do
valor  da  avaliação,  objetivando garantir  um patamar  mínimo de  utilidade  da  alienação  à
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quitação do crédito exequendo.

Condições de parcelamento:

OBS.: Não será concedido parcelamento da arrematação de bens consumíveis e
no caso de concurso de penhora com credor privilegiado.

a)  Havendo  interessado  em  adquirir  o(s)  bem(ns)  penhorado(s)  de  forma
parcelada, poderá apresentar por escrito, até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição
do bem por valor não inferior ao da avaliação e, até o início do segundo leilão, por qualquer
valor, observado o preço mínimo definido em tópico específico deste Edital.

b)  A  proposta  conterá,  em qualquer  hipótese,  oferta  de  pagamento  de  pelo
menos 25% (vinte e cinco por cento) do valor à vista e o restante parcelado em até 30 meses,
garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e por hipoteca do próprio bem,
quando se tratar de bem imóvel.

Contudo,  existindo  reserva  de  quota-parte  de  cônjuge  ou  coproprietário  não
executado sobre o bem, a proposta obrigatoriamente ofertará depósito à vista do montante
equivalente à quota-parte,  calculada sobre o valor  da avaliação;  o  saldo que sobejar  será
parcelado consoante regra disposta no parágrafo anterior, inclusive quanto ao pagamento à
vista de pelo menos 25% - desta vez, todavia, o percentual incidirá sobre o valor restante.

c)  Qualquer  proposta  apresentada  para  aquisição  de  bem(ns)  em  prestações
deverá apontar o prazo e as condições de pagamento do saldo, bem como indicar  caução
idônea garantido o parcelamento, em caso de bem móvel. Obrigatoriamente, a correção das
prestações deverá ser realizada pelo IPCA-E (ou índice que vier a subsituí-lo) e os valores
deverão ser depositados em conta de depósito judicial – código 005 -, vinculada ao processo
de execução, na Caixa Econômica Federal, ficando a cargo do arrematante a abertura da conta
e  o  preenchimento  das  guias  pertinentes  diretamente  em  agência  daquela  instituição
financeira.

d)  Aceita  a  arrematação  a  prazo,  os  pagamentos  feitos  pelo  arrematante
pertencerão ao exequente até o limite de seu crédito e, os subsequentes, ao executado.

e) No caso de atraso de qualquer das prestações, incidirá multa de 10% (dez por
cento)  sobre  a  soma  da  parcela  inadimplida  com  as  parcelas  vincendas,  autorizando  o
exequente a pedir resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução
do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos do processo em que
se  deu  a  arrematação.  Em qualquer  caso,  será  imposta  a  perda  da  caução  em  favor  do
exequente,  voltando  os  bens  a  novo  leilão,  do  qual  não  serão  admitidos  a  participar  o
arrematante e o fiador remissos.

f) A mera apresentação da proposta não suspende o leilão.

g)  Havendo  propostas  de  arrematação  parcelada,  o  leilão  será  realizado
normalmente, sendo que a proposta deferida pelo Juiz só será contemplada no caso de não
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haver lance para pagamento à vista.

CDA(s) nº(s): 123191106, 123191114, 125504713, 125504721

Localização do(s) bem(ns): Rua da Igreja, Bairro Beto Círio, Nova Santa Rita,
RS

Depositário(a): Diego Castro dos Santos

Bem(ns) Penhorado(s):   01  (uma)  Tupia  superior,  marca  Invicta  RU  50,
antiga, em estado regular de conservação e em funcionamento, avaliada por R$ 4.000,00.
(quatro  mil  reais),  01  (uma)  furadeira  eletropneumática,  de  bancada,  com  cabeçote
multifuncional,  semiautomática,  antiga,  em  regular  estado  de  conservação  e  em
funcionamento, avaliada por R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), 01 (uma) serra fita
marca  Invicta,  modelo  Júpiter,  antiga,  em  regular  estado  de  conservação  e  em
funcionamento, avaliada por R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 01 (uma) furadeira horizontal
Rocco FU16, em bom estado de conservação e em funcionamento, avaliada por R$ 3.500,00
(três mil e quinhentos reais), 01 (uma) furadeira de bancada, marca Mais, em bom estado
de conservação  e  em funcionamento,  avaliada  por  R$  1.000,00  (um mil  reais),  devendo
ser(em) este(s) o(s) preço(s) para aquisição do(s) bem(ns) na primeira data designada para o
leilão.

Ônus/Penhora: nada consta

Documento eletrônico assinado por JOÃO BATISTA BRITO OSÓRIO, 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 710005429915v8 e do código CRC e82fdd28.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOÃO BATISTA BRITO OSÓRIO
Data e Hora: 5/3/2018, às 14:54:44
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EXECUÇÃO FISCAL Nº 5007693-77.2015.4.04.7112/RS

EXEQUENTE: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS -
IBAMA

EXECUTADO: COOPERATIVA DOS TRABALHADORES METALURGICOS DE CANOAS LTDA

PERITO: JOYCE RIBEIRO

EDITAL Nº 710005429741

EDITAL DE 1º, 2º, 3º E 4º LEILÕES E INTIMAÇÃO

O  EXCELENTÍSSIMO  SR.  DR.  JOÃO  BATISTA  BRITO  OSÓRIO,  JUIZ
FEDERAL DA 4ª  VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTA MARIA,  SEÇÃO
JUDICIÁRIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,

FAZ SABER  a  todos  quantos  virem  o  presente  Edital  ou  dele  tiverem
conhecimento, que a 4ª Vara Federal de Santa Maria/RS, levará à venda em leilões públicos,
nas  datas,  local  e  sob  condições  adiante  descritas,  o(s)  bem(ns)  penhorado(s)  nos  autos
supramencionados, abaixo relacionado(s).

Serão admitidos lances nas modalidades presencial e eletrônico por meio do
portal  eletrônico  (www.leiloesjudiciaisrs.com.br),  mediante  cadastramento  prévio  no
referido sítio, em até 24 (vinte e quatro) horas antes do leilão, ficando os interessados cientes
de que estarão vinculados às mesmas normas processuais e procedimentos destinados aos
lançadores presenciais, inclusive quanto à responsabilidade civil e criminal.

1º Leilão: 12.04.2018, às 10 horas, por preço igual ou superior ao da avaliação.

2º Leilão: 26.04.2018, às 10 horas, por qualquer valor, desde que não seja vil.

3º Leilão: 10.05.2018, às 10 horas, por qualquer valor, desde que não seja vil.

4º Leilão: 18.05.2018, às 10 horas, por qualquer valor, desde que não seja vil.

Local:  Rua Chico Pedro,  nº 331, Bairro Camaquã, Porto Alegre - RS   e
através do site www.leiloesjudiciaisrs.com.br

LEILOEIRA OFICIAL: Joyce Ribeiro, JUCERGS 222, fone: 0800-707-9272
e/ou (51)  8143-8866 e/ou (51)  9630-8866,  e-mail:  leiloes@leiloesjudiciais.com.br  e  site:
www.leiloesjudiciaisrs.com.br

Ônus do arrematante: O arrematante deverá pagar à leiloeira comissão no valor
de 06% (seis por cento) se o bem arrematado for imóvel e, de 10% (dez por cento), para os
demais bens, bem como custas de arrematação previstas na Tabela III da Lei 9289/96, de
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0,5% (meio por cento) sobre o valor do bem arrematado. Corre por conta do arrematante
eventuais débitos decorrentes de taxas de administração do condomínio.

Advertências:

1) Ficam intimados pelo presente Edital, caso não tenha(m) sido encontrado(s)
para intimação pessoal,  o(as)  Executado(as)  e,  em se  tratando de  pessoa física  casada,  o
respectivo cônjuge, bem como os coproprietários de bem indivisível; o titular de usufruto,
uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial para fins de moradia
ou concessão de direito real de uso, quando a alienação recair sobre bem gravado com tais
direitos  reais;  o  proprietário  do  terreno  submetido  ao  regime  de  direito  de  superfície,
concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso, quando a
alienação  recair  sobre  tais  direitos  reais;  credores  hipotecários,  fiduciários,  pignoratício,
anticrético  ou  com  penhora  anteriormente  averbada  sobre  o  mesmo  bem;  o  promitente
comprador do bem, existindo promessa de compra e venda registrada; o promitente vendedor,
caso a alienação recaia sobre direito aquisitivo derivado de promessa de compra e venda
registrada; e demais interessados, acerca dos leilões designados.

2) Os bens encontram-se nos locais indicados nas suas descrições.

3) As arrematações nos processos em que constar como ônus a pendência de
recurso por julgar nos Tribunais não estão sujeitas a desfazimento - ainda que estes venham a
ser julgados procedentes -, sendo aquelas consideradas perfeitas, acabadas e irretratáveis após
assinatura do auto de arrematação pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro.

4)  Não ocorrendo  a arrematação dos  bens  em hasta  pública,  fica  autorizada
pessoa credenciada junto a este Juízo a proceder à ALIENAÇÃO DIRETA a particular, por
qualquer  valor,  observado  o  preço  mínimo  definido  em  tópico  específico  deste  Edital,
devendo o interessado na aquisição apresentar sua proposta, dirigida ao Juiz, no prazo de 90
(noventa) dias depois da 4ª data designada. As partes que não foram intimadas pessoalmente,
caso não concordem com essa providência, devem apresentar manifestação em 5 (cinco) dias,
contados da publicação deste Edital.

5) É lícito a todos aqueles indicados no art. 889, incisos II a VIII, do Código de
Processo Civil, bem como aos credores concorrentes que hajam penhorado o mesmo bem, ao
cônjuge,  ao  companheiro,  aos  descendentes  e  aos  ascendentes  do  executado,  oferecendo
preço não inferior ao da avaliação, requerer a adjudicação do(s) bem(ns) penhorado(s). Tal
opção somente poderá ser exercida até a data designada para o primeiro leilão, e, se frustradas
todas as tentativas de alienação, após a realização do último leilão.

6) É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na
arrematação do bem em igualdade de condições.

7)  Nos processos de Execução Fiscal,  em caso de  arrematação,  o exequente
pode adjudicar  os  bens  arrematados,  com preferência,  em igualdade de  condições  com a
melhor oferta, no prazo de 30 (trinta) dias (art.  24, Lei 6.830/80). Não será transferido o
domínio dos bens arrematados antes de verificado o decurso desse prazo.
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8) Nos processos de Execução Fiscal em que o exequente é a União/Fazenda
Nacional, esta poderá, se não arrematados os bens em nenhum dos quatro leilões de que trata
este edital, adjudicá-los pela metade do valor da avaliação, nos termos do artigo 98, parágrafo
7º,  da  Lei  nº  8.212/91,  ressalvado  que,  existindo  créditos  preferenciais  ou  reserva  de
quota-parte  de  coproprietário  ou  cônjuge  não  executado,  o  valor  equivalente  deverá  ser
integralmente depositado em juízo.

9) Por ocasião do 1º leilão os bens disponíveis só poderão ser arrematados por
preço igual ou superior ao valor da avaliação.

10) Já no 2º, 3º e 4º, leilões os bens poderão ser arrematados por qualquer valor,
observado o preço mínimo definido em tópico específico deste Edital.

11) Fica consignado que o arrematante adquire a propriedade definitiva dos bens
arrematados livres e desembaraçados de quaisquer ônus, multas, tributos e outros encargos.
Os arrematantes de bens imóveis os recebem livres de hipotecas e penhoras, sujeitando-se,
entretanto,  a  eventuais  outros  ônus  existentes  sobre  cada  bem (v.g.  Cotas  condominiais).
Serão deduzidos do valor da arrematação eventuais emolumentos pendentes e a incidirem,
decorrentes  de  averbações  ou  registros  na  matrícula  de  imóvel,  cujo  pagamento se  torne
necessário para a transmissão plena da propriedade pela arrematação.

12) Em caso de pagamento do débito direto ao Exequente pelo Executado, ou
qualquer transação que implique suspensão ou cancelamento do leilão, deverá efetuar, se já
houver sido publicado o edital de leilão, o pagamento de eventual despesa comprovada pela
leiloeira.

13) Caso o valor da arrematação se mostre insuficiente para liquidar o débito em
cobrança, a execução deverá prosseguir pelo saldo remanescente.

Preço mínimo ou não vil:

Para todos os bens,  móveis ou imóveis,  considerar-se-á como preço mínimo
para lanço, alienação direta ou proposta de parcelamento aquele equivalente a 60% (sessenta
por cento) do valor da avaliação, exceto para as seguintes situações:

- recaindo a alienação sobre bem indivisível com reserva de quotas-parte de
50% (meação  de  cônjuge  ou  quotas  de  coproprietários  alheios  à  execução),  observada a
necessidade  do  cálculo  destas  sobre  o  valor  da  avaliação  (art.  843,  §§1º  e  2º,  CPC),
considerar-se-á  como  preço  não  vil  aquele  equivalente  a  70%  do  valor  da  avaliação,
objetivando garantir  um patamar  mínimo de  utilidade da  alienação  à  quitação do crédito
exequendo.

-  recaindo  a  alienação  sobre  bem  indivisível  com  reserva  de  quotas-parte
superior  a  50%  (meação  de  cônjuge  ou  quotas  de  coproprietários  alheios  à  execução),
observada a necessidade do cálculo destas sobre o valor da avaliação (art. 843, §§1º e 2º,
CPC), considerar-se-á como preço não vil aquele que superar a reserva de quotas em 15% do
valor  da  avaliação,  objetivando garantir  um patamar  mínimo de  utilidade  da  alienação  à
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quitação do crédito exequendo.

Condições de parcelamento:

OBS.: Não será concedido parcelamento da arrematação de bens consumíveis e
no caso de concurso de penhora com credor privilegiado.

a)  Havendo  interessado  em  adquirir  o(s)  bem(ns)  penhorado(s)  de  forma
parcelada, poderá apresentar por escrito, até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição
do bem por valor não inferior ao da avaliação e, até o início do segundo leilão, por qualquer
valor, observado o preço mínimo definido em tópico específico deste Edital.

b)  A  proposta  conterá,  em qualquer  hipótese,  oferta  de  pagamento  de  pelo
menos 25% (vinte e cinco por cento) do valor à vista e o restante parcelado em até 30 meses,
garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e por hipoteca do próprio bem,
quando se tratar de bem imóvel.

Contudo,  existindo  reserva  de  quota-parte  de  cônjuge  ou  coproprietário  não
executado sobre o bem, a proposta obrigatoriamente ofertará depósito à vista do montante
equivalente à quota-parte,  calculada sobre o valor  da avaliação;  o  saldo que sobejar  será
parcelado consoante regra disposta no parágrafo anterior, inclusive quanto ao pagamento à
vista de pelo menos 25% - desta vez, todavia, o percentual incidirá sobre o valor restante.

c)  Qualquer  proposta  apresentada  para  aquisição  de  bem(ns)  em  prestações
deverá apontar o prazo e as condições de pagamento do saldo, bem como indicar  caução
idônea garantido o parcelamento, em caso de bem móvel. Obrigatoriamente, a correção das
prestações deverá ser realizada pelo IPCA-E (ou índice que vier a subsituí-lo) e os valores
deverão ser depositados em conta de depósito judicial – código 005 -, vinculada ao processo
de execução, na Caixa Econômica Federal, ficando a cargo do arrematante a abertura da conta
e  o  preenchimento  das  guias  pertinentes  diretamente  em  agência  daquela  instituição
financeira.

d)  Aceita  a  arrematação  a  prazo,  os  pagamentos  feitos  pelo  arrematante
pertencerão ao exequente até o limite de seu crédito e, os subsequentes, ao executado.

e) No caso de atraso de qualquer das prestações, incidirá multa de 10% (dez por
cento)  sobre  a  soma  da  parcela  inadimplida  com  as  parcelas  vincendas,  autorizando  o
exequente a pedir resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução
do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos do processo em que
se  deu  a  arrematação.  Em qualquer  caso,  será  imposta  a  perda  da  caução  em  favor  do
exequente,  voltando  os  bens  a  novo  leilão,  do  qual  não  serão  admitidos  a  participar  o
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arrematante e o fiador remissos.

f) A mera apresentação da proposta não suspende o leilão.

g)  Havendo  propostas  de  arrematação  parcelada,  o  leilão  será  realizado
normalmente, sendo que a proposta deferida pelo Juiz só será contemplada no caso de não
haver lance para pagamento à vista.

CDA(s) nº(s): 77510

Localização do(s) bem(ns): Rua João Goulart, 250, Parque Industrial, Canoas,
RS

Depositário(a): João Henrique Barbosa da Silva

Bem(ns) Penhorado(s): 02 (duas) máquinas de solda Summig 480s, elétrica,
trifásica, 480 amperes, completa, com cabeçote, avaliada cada  máquina por  R$ 4.000,00
(quatro  mil  reais),  devendo ser(em) este(s)  o(s)  preço(s)  para  aquisição do(s)  bem(ns)  na
primeira data designada para o leilão.

Ônus/Penhora: nada consta

Documento eletrônico assinado por JOÃO BATISTA BRITO OSÓRIO, 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 710005429741v5 e do código CRC 23a05c27.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOÃO BATISTA BRITO OSÓRIO
Data e Hora: 5/3/2018, às 14:54:45
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EXECUÇÃO FISCAL Nº 5008675-91.2015.4.04.7112/RS

EXEQUENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

EXECUTADO: TREFTEC-TECNOLOGIA EM TREFILACAO LTDA

PERITO: JOYCE RIBEIRO

EDITAL Nº 710005428575

EDITAL DE 1º, 2º, 3º E 4º LEILÕES E INTIMAÇÃO

O  EXCELENTÍSSIMO  SR.  DR.  JOÃO  BATISTA  BRITO  OSÓRIO,  JUIZ
FEDERAL DA 4ª  VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTA MARIA,  SEÇÃO
JUDICIÁRIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,

FAZ SABER  a  todos  quantos  virem  o  presente  Edital  ou  dele  tiverem
conhecimento, que a 4ª Vara Federal de Santa Maria/RS, levará à venda em leilões públicos,
nas  datas,  local  e  sob  condições  adiante  descritas,  o(s)  bem(ns)  penhorado(s)  nos  autos
supramencionados, abaixo relacionado(s).

Serão admitidos lances nas modalidades presencial e eletrônico por meio do
portal  eletrônico  (www.leiloesjudiciaisrs.com.br),  mediante  cadastramento  prévio  no
referido sítio, em até 24 (vinte e quatro) horas antes do leilão, ficando os interessados cientes
de que estarão vinculados às mesmas normas processuais e procedimentos destinados aos
lançadores presenciais, inclusive quanto à responsabilidade civil e criminal.

1º Leilão: 12.04.2018, às 10 horas, por preço igual ou superior ao da avaliação.

2º Leilão: 26.04.2018, às 10 horas, por qualquer valor, desde que não seja vil.

3º Leilão: 10.05.2018, às 10 horas, por qualquer valor, desde que não seja vil.

4º Leilão: 18.05.2018, às 10 horas, por qualquer valor, desde que não seja vil.

Local: Rua Chico Pedro, nº 331, Bairro Camaquã, São Luís, Porto Alegre – RS
e através do site www.leiloesjudiciaisrs.com.br

LEILOEIRA OFICIAL: Joyce Ribeiro, JUCERGS 222, fone: 0800-707-9272
e/ou (51)  8143-8866 e/ou (51)  9630-8866,  e-mail:  leiloes@leiloesjudiciais.com.br  e  site:
www.leiloesjudiciaisrs.com.br

Ônus do arrematante: O arrematante deverá pagar à leiloeira comissão no valor
de 06% (seis por cento) se o bem arrematado for imóvel e, de 10% (dez por cento), para os
demais bens, bem como custas de arrematação previstas na Tabela III da Lei 9289/96, de
0,5% (meio por cento) sobre o valor do bem arrematado. Corre por conta do arrematante
eventuais débitos decorrentes de taxas de administração do condomínio.
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Advertências:

1) Ficam intimados pelo presente Edital, caso não tenha(m) sido encontrado(s)
para intimação pessoal,  o(as)  Executado(as)  e,  em se  tratando de  pessoa física  casada,  o
respectivo cônjuge, bem como os coproprietários de bem indivisível; o titular de usufruto,
uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial para fins de moradia
ou concessão de direito real de uso, quando a alienação recair sobre bem gravado com tais
direitos  reais;  o  proprietário  do  terreno  submetido  ao  regime  de  direito  de  superfície,
concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso, quando a
alienação  recair  sobre  tais  direitos  reais;  credores  hipotecários,  fiduciários,  pignoratício,
anticrético  ou  com  penhora  anteriormente  averbada  sobre  o  mesmo  bem;  o  promitente
comprador do bem, existindo promessa de compra e venda registrada; o promitente vendedor,
caso a alienação recaia sobre direito aquisitivo derivado de promessa de compra e venda
registrada; e demais interessados, acerca dos leilões designados.

2) Os bens encontram-se nos locais indicados nas suas descrições.

3) As arrematações nos processos em que constar como ônus a pendência de
recurso por julgar nos Tribunais não estão sujeitas a desfazimento - ainda que estes venham a
ser julgados procedentes -, sendo aquelas consideradas perfeitas, acabadas e irretratáveis após
assinatura do auto de arrematação pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro.

4)  Não ocorrendo  a arrematação dos  bens  em hasta  pública,  fica  autorizada
pessoa credenciada junto a este Juízo a proceder à ALIENAÇÃO DIRETA a particular, por
qualquer  valor,  observado  o  preço  mínimo  definido  em  tópico  específico  deste  Edital,
devendo o interessado na aquisição apresentar sua proposta, dirigida ao Juiz, no prazo de 90
(noventa) dias depois da 4ª data designada. As partes que não foram intimadas pessoalmente,
caso não concordem com essa providência, devem apresentar manifestação em 5 (cinco) dias,
contados da publicação deste Edital.

5) É lícito a todos aqueles indicados no art. 889, incisos II a VIII, do Código de
Processo Civil, bem como aos credores concorrentes que hajam penhorado o mesmo bem, ao
cônjuge,  ao  companheiro,  aos  descendentes  e  aos  ascendentes  do  executado,  oferecendo
preço não inferior ao da avaliação, requerer a adjudicação do(s) bem(ns) penhorado(s). Tal
opção somente poderá ser exercida até a data designada para o primeiro leilão, e, se frustradas
todas as tentativas de alienação, após a realização do último leilão.

6) É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na
arrematação do bem em igualdade de condições.

7)  Nos processos de Execução Fiscal,  em caso de  arrematação,  o exequente
pode adjudicar  os  bens  arrematados,  com preferência,  em igualdade de  condições  com a
melhor oferta, no prazo de 30 (trinta) dias (art.  24, Lei 6.830/80). Não será transferido o
domínio dos bens arrematados antes de verificado o decurso desse prazo.

8) Nos processos de Execução Fiscal em que o exequente é a União/Fazenda
Nacional, esta poderá, se não arrematados os bens em nenhum dos quatro leilões de que trata
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este edital, adjudicá-los pela metade do valor da avaliação, nos termos do artigo 98, parágrafo
7º,  da  Lei  nº  8.212/91,  ressalvado  que,  existindo  créditos  preferenciais  ou  reserva  de
quota-parte  de  coproprietário  ou  cônjuge  não  executado,  o  valor  equivalente  deverá  ser
integralmente depositado em juízo.

9) Por ocasião do 1º leilão os bens disponíveis só poderão ser arrematados por
preço igual ou superior ao valor da avaliação.

10) Já no 2º, 3º e 4º, leilões os bens poderão ser arrematados por qualquer valor,
observado o preço mínimo definido em tópico específico deste Edital.

11) Fica consignado que o arrematante adquire a propriedade definitiva dos bens
arrematados livres e desembaraçados de quaisquer ônus, multas, tributos e outros encargos.
Os arrematantes de bens imóveis os recebem livres de hipotecas e penhoras, sujeitando-se,
entretanto,  a  eventuais  outros  ônus  existentes  sobre  cada  bem (v.g.  Cotas  condominiais).
Serão deduzidos do valor da arrematação eventuais emolumentos pendentes e a incidirem,
decorrentes  de  averbações  ou  registros  na  matrícula  de  imóvel,  cujo  pagamento se  torne
necessário para a transmissão plena da propriedade pela arrematação.

12) Em caso de pagamento do débito direto ao Exequente pelo Executado, ou
qualquer transação que implique suspensão ou cancelamento do leilão, deverá efetuar, se já
houver sido publicado o edital de leilão, o pagamento de eventual despesa comprovada pela
leiloeira.

13) Caso o valor da arrematação se mostre insuficiente para liquidar o débito em
cobrança, a execução deverá prosseguir pelo saldo remanescente.

Preço mínimo ou não vil:

Para todos os bens,  móveis ou imóveis,  considerar-se-á como preço mínimo
para lanço, alienação direta ou proposta de parcelamento aquele equivalente a 60% (sessenta
por cento) do valor da avaliação, exceto para as seguintes situações:

- recaindo a alienação sobre bem indivisível com reserva de quotas-parte de
50% (meação  de  cônjuge  ou  quotas  de  coproprietários  alheios  à  execução),  observada a
necessidade  do  cálculo  destas  sobre  o  valor  da  avaliação  (art.  843,  §§1º  e  2º,  CPC),
considerar-se-á  como  preço  não  vil  aquele  equivalente  a  70%  do  valor  da  avaliação,
objetivando garantir  um patamar  mínimo de  utilidade da  alienação  à  quitação do crédito
exequendo.

-  recaindo  a  alienação  sobre  bem  indivisível  com  reserva  de  quotas-parte
superior  a  50%  (meação  de  cônjuge  ou  quotas  de  coproprietários  alheios  à  execução),
observada a necessidade do cálculo destas sobre o valor da avaliação (art. 843, §§1º e 2º,
CPC), considerar-se-á como preço não vil aquele que superar a reserva de quotas em 15% do
valor  da  avaliação,  objetivando garantir  um patamar  mínimo de  utilidade  da  alienação  à
quitação do crédito exequendo.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Rio Grande do Sul
2ª Unidade de Apoio Itinerante em Canoas

:: 710005428575 - e-Proc - :: https://eproc.jfrs.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_impri...

3 de 5 19/03/2018 17:39



5008675-91.2015.4.04.7112 710005428575 .V4

Condições de parcelamento:

OBS.: Não será concedido parcelamento da arrematação de bens consumíveis e
no caso de concurso de penhora com credor privilegiado.

a)  Havendo  interessado  em  adquirir  o(s)  bem(ns)  penhorado(s)  de  forma
parcelada, poderá apresentar por escrito, até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição
do bem por valor não inferior ao da avaliação e, até o início do segundo leilão, por qualquer
valor, observado o preço mínimo definido em tópico específico deste Edital.

b)  A  proposta  conterá,  em qualquer  hipótese,  oferta  de  pagamento  de  pelo
menos 25% (vinte e cinco por cento) do valor à vista e o restante parcelado em até 30 meses,
garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e por hipoteca do próprio bem,
quando se tratar de bem imóvel.

Contudo,  existindo  reserva  de  quota-parte  de  cônjuge  ou  coproprietário  não
executado sobre o bem, a proposta obrigatoriamente ofertará depósito à vista do montante
equivalente à quota-parte,  calculada sobre o valor  da avaliação;  o  saldo que sobejar  será
parcelado consoante regra disposta no parágrafo anterior, inclusive quanto ao pagamento à
vista de pelo menos 25% - desta vez, todavia, o percentual incidirá sobre o valor restante.

c)  Qualquer  proposta  apresentada  para  aquisição  de  bem(ns)  em  prestações
deverá apontar o prazo e as condições de pagamento do saldo, bem como indicar  caução
idônea garantido o parcelamento, em caso de bem móvel. Obrigatoriamente, a correção das
prestações deverá ser realizada pelo IPCA-E (ou índice que vier a subsituí-lo) e os valores
deverão ser depositados em conta de depósito judicial – código 005 -, vinculada ao processo
de execução, na Caixa Econômica Federal, ficando a cargo do arrematante a abertura da conta
e  o  preenchimento  das  guias  pertinentes  diretamente  em  agência  daquela  instituição
financeira.

d)  Aceita  a  arrematação  a  prazo,  os  pagamentos  feitos  pelo  arrematante
pertencerão ao exequente até o limite de seu crédito e, os subsequentes, ao executado.

e) No caso de atraso de qualquer das prestações, incidirá multa de 10% (dez por
cento)  sobre  a  soma  da  parcela  inadimplida  com  as  parcelas  vincendas,  autorizando  o
exequente a pedir resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução
do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos do processo em que
se  deu  a  arrematação.  Em qualquer  caso,  será  imposta  a  perda  da  caução  em  favor  do
exequente,  voltando  os  bens  a  novo  leilão,  do  qual  não  serão  admitidos  a  participar  o
arrematante e o fiador remissos.

f) A mera apresentação da proposta não suspende o leilão.

CDA(s) nº(s): 121748723, 464749190

Localização do(s) bem(ns): Rua Bero Círio, 1670, São Luís, Canoas, RS
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Depositário(a): Edison Vladimir da Silva Paz

Bem(ns) Penhorado(s):  01  (um)  torno  mecânico,  marca  Imor,  trifásico,
barramento de 2,0 m, com motor,  avaliado por R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais),  01
(uma) furadeira de bancada, marca Kane, com curso de 60mm a 1760mm, modelo KN40,
com motor trifásico, avaliada por R$ 8.000,00 (oito mil reais), devendo ser(em) este(s) o(s)
preço(s) para aquisição do(s) bem(ns) na primeira data designada para o leilão.

Ônus/Penhora: nada consta

Documento eletrônico assinado por JOÃO BATISTA BRITO OSÓRIO, 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 710005428575v4 e do código CRC 5325105f.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOÃO BATISTA BRITO OSÓRIO
Data e Hora: 5/3/2018, às 14:54:46
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EXECUÇÃO FISCAL Nº 5009025-79.2015.4.04.7112/RS

EXEQUENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

EXECUTADO: CPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PAES LTDA - EPP

PERITO: JOYCE RIBEIRO

EDITAL Nº 710005428294

EDITAL DE 1º, 2º, 3º E 4º LEILÕES E INTIMAÇÃO

O  EXCELENTÍSSIMO  SR.  DR.  JOÃO  BATISTA  BRITO  OSÓRIO,  JUIZ
FEDERAL DA 4ª  VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTA MARIA,  SEÇÃO
JUDICIÁRIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,

FAZ SABER  a  todos  quantos  virem  o  presente  Edital  ou  dele  tiverem
conhecimento, que a 4ª Vara Federal de Santa Maria/RS, levará à venda em leilões públicos,
nas  datas,  local  e  sob  condições  adiante  descritas,  o(s)  bem(ns)  penhorado(s)  nos  autos
supramencionados, abaixo relacionado(s).

Serão admitidos lances nas modalidades presencial e eletrônico por meio do
portal  eletrônico  (www.leiloesjudiciaisrs.com.br),  mediante  cadastramento  prévio  no
referido sítio, em até 24 (vinte e quatro) horas antes do leilão, ficando os interessados cientes
de que estarão vinculados às mesmas normas processuais e procedimentos destinados aos
lançadores presenciais, inclusive quanto à responsabilidade civil e criminal.

1º Leilão: 12.04.2018, às 10 horas, por preço igual ou superior ao da avaliação.

2º Leilão: 26.04.2018, às 10 horas, por qualquer valor, desde que não seja vil.

3º Leilão: 10.05.2018, às 10 horas, por qualquer valor, desde que não seja vil.

4º Leilão: 18.05.2018, às 10 horas, por qualquer valor, desde que não seja vil.

Local: Rua Chico Pedro, nº 331, Bairro Camaquã, Porto Alegre – RS e através
do site www.leiloesjudiciaisrs.com.br

LEILOEIRA OFICIAL: Joyce Ribeiro, JUCERGS 222, fone: 0800-707-9272
e/ou (51)  8143-8866 e/ou (51)  9630-8866,  e-mail:  leiloes@leiloesjudiciais.com.br  e  site:
www.leiloesjudiciaisrs.com.br

Ônus do arrematante: O arrematante deverá pagar à leiloeira comissão no valor
de 06% (seis por cento) se o bem arrematado for imóvel e, de 10% (dez por cento), para os
demais bens, bem como custas de arrematação previstas na Tabela III da Lei 9289/96, de
0,5% (meio por cento) sobre o valor do bem arrematado. Corre por conta do arrematante
eventuais débitos decorrentes de taxas de administração do condomínio.
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Advertências:

1) Ficam intimados pelo presente Edital, caso não tenha(m) sido encontrado(s)
para intimação pessoal,  o(as)  Executado(as)  e,  em se  tratando de  pessoa física  casada,  o
respectivo cônjuge, bem como os coproprietários de bem indivisível; o titular de usufruto,
uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial para fins de moradia
ou concessão de direito real de uso, quando a alienação recair sobre bem gravado com tais
direitos  reais;  o  proprietário  do  terreno  submetido  ao  regime  de  direito  de  superfície,
concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso, quando a
alienação  recair  sobre  tais  direitos  reais;  credores  hipotecários,  fiduciários,  pignoratício,
anticrético  ou  com  penhora  anteriormente  averbada  sobre  o  mesmo  bem;  o  promitente
comprador do bem, existindo promessa de compra e venda registrada; o promitente vendedor,
caso a alienação recaia sobre direito aquisitivo derivado de promessa de compra e venda
registrada; e demais interessados, acerca dos leilões designados.

2) Os bens encontram-se nos locais indicados nas suas descrições.

3) As arrematações nos processos em que constar como ônus a pendência de
recurso por julgar nos Tribunais não estão sujeitas a desfazimento - ainda que estes venham a
ser julgados procedentes -, sendo aquelas consideradas perfeitas, acabadas e irretratáveis após
assinatura do auto de arrematação pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro.

4)  Não ocorrendo  a arrematação dos  bens  em hasta  pública,  fica  autorizada
pessoa credenciada junto a este Juízo a proceder à ALIENAÇÃO DIRETA a particular, por
qualquer  valor,  observado  o  preço  mínimo  definido  em  tópico  específico  deste  Edital,
devendo o interessado na aquisição apresentar sua proposta, dirigida ao Juiz, no prazo de 90
(noventa) dias depois da 4ª data designada. As partes que não foram intimadas pessoalmente,
caso não concordem com essa providência, devem apresentar manifestação em 5 (cinco) dias,
contados da publicação deste Edital.

5) É lícito a todos aqueles indicados no art. 889, incisos II a VIII, do Código de
Processo Civil, bem como aos credores concorrentes que hajam penhorado o mesmo bem, ao
cônjuge,  ao  companheiro,  aos  descendentes  e  aos  ascendentes  do  executado,  oferecendo
preço não inferior ao da avaliação, requerer a adjudicação do(s) bem(ns) penhorado(s). Tal
opção somente poderá ser exercida até a data designada para o primeiro leilão, e, se frustradas
todas as tentativas de alienação, após a realização do último leilão.

6) É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na
arrematação do bem em igualdade de condições.

7)  Nos processos de Execução Fiscal,  em caso de  arrematação,  o exequente
pode adjudicar  os  bens  arrematados,  com preferência,  em igualdade de  condições  com a
melhor oferta, no prazo de 30 (trinta) dias (art.  24, Lei 6.830/80). Não será transferido o
domínio dos bens arrematados antes de verificado o decurso desse prazo.

8) Nos processos de Execução Fiscal em que o exequente é a União/Fazenda
Nacional, esta poderá, se não arrematados os bens em nenhum dos quatro leilões de que trata
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este edital, adjudicá-los pela metade do valor da avaliação, nos termos do artigo 98, parágrafo
7º,  da  Lei  nº  8.212/91,  ressalvado  que,  existindo  créditos  preferenciais  ou  reserva  de
quota-parte  de  coproprietário  ou  cônjuge  não  executado,  o  valor  equivalente  deverá  ser
integralmente depositado em juízo.

9) Por ocasião do 1º leilão os bens disponíveis só poderão ser arrematados por
preço igual ou superior ao valor da avaliação.

10) Já no 2º, 3º e 4º, leilões os bens poderão ser arrematados por qualquer valor,
observado o preço mínimo definido em tópico específico deste Edital.

11) Fica consignado que o arrematante adquire a propriedade definitiva dos bens
arrematados livres e desembaraçados de quaisquer ônus, multas, tributos e outros encargos.
Os arrematantes de bens imóveis os recebem livres de hipotecas e penhoras, sujeitando-se,
entretanto,  a  eventuais  outros  ônus  existentes  sobre  cada  bem (v.g.  Cotas  condominiais).
Serão deduzidos do valor da arrematação eventuais emolumentos pendentes e a incidirem,
decorrentes  de  averbações  ou  registros  na  matrícula  de  imóvel,  cujo  pagamento se  torne
necessário para a transmissão plena da propriedade pela arrematação.

12) Em caso de pagamento do débito direto ao Exequente pelo Executado, ou
qualquer transação que implique suspensão ou cancelamento do leilão, deverá efetuar, se já
houver sido publicado o edital de leilão, o pagamento de eventual despesa comprovada pela
leiloeira.

13) Caso o valor da arrematação se mostre insuficiente para liquidar o débito em
cobrança, a execução deverá prosseguir pelo saldo remanescente.

Preço mínimo ou não vil:

Para todos os bens,  móveis ou imóveis,  considerar-se-á como preço mínimo
para lanço, alienação direta ou proposta de parcelamento aquele equivalente a 60% (sessenta
por cento) do valor da avaliação, exceto para as seguintes situações:

- recaindo a alienação sobre bem indivisível com reserva de quotas-parte de
50% (meação  de  cônjuge  ou  quotas  de  coproprietários  alheios  à  execução),  observada a
necessidade  do  cálculo  destas  sobre  o  valor  da  avaliação  (art.  843,  §§1º  e  2º,  CPC),
considerar-se-á  como  preço  não  vil  aquele  equivalente  a  70%  do  valor  da  avaliação,
objetivando garantir  um patamar  mínimo de  utilidade da  alienação  à  quitação do crédito
exequendo.

-  recaindo  a  alienação  sobre  bem  indivisível  com  reserva  de  quotas-parte
superior  a  50%  (meação  de  cônjuge  ou  quotas  de  coproprietários  alheios  à  execução),
observada a necessidade do cálculo destas sobre o valor da avaliação (art. 843, §§1º e 2º,
CPC), considerar-se-á como preço não vil aquele que superar a reserva de quotas em 15% do
valor  da  avaliação,  objetivando garantir  um patamar  mínimo de  utilidade  da  alienação  à
quitação do crédito exequendo.
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Condições de parcelamento:

OBS.: Não será concedido parcelamento da arrematação de bens consumíveis e
no caso de concurso de penhora com credor privilegiado.

a)  Havendo  interessado  em  adquirir  o(s)  bem(ns)  penhorado(s)  de  forma
parcelada, poderá apresentar por escrito, até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição
do bem por valor não inferior ao da avaliação e, até o início do segundo leilão, por qualquer
valor, observado o preço mínimo definido em tópico específico deste Edital.

b)  A  proposta  conterá,  em qualquer  hipótese,  oferta  de  pagamento  de  pelo
menos 25% (vinte e cinco por cento) do valor à vista e o restante parcelado em até 30 meses,
garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e por hipoteca do próprio bem,
quando se tratar de bem imóvel.

Contudo,  existindo  reserva  de  quota-parte  de  cônjuge  ou  coproprietário  não
executado sobre o bem, a proposta obrigatoriamente ofertará depósito à vista do montante
equivalente à quota-parte,  calculada sobre o valor  da avaliação;  o  saldo que sobejar  será
parcelado consoante regra disposta no parágrafo anterior, inclusive quanto ao pagamento à
vista de pelo menos 25% - desta vez, todavia, o percentual incidirá sobre o valor restante.

c)  Qualquer  proposta  apresentada  para  aquisição  de  bem(ns)  em  prestações
deverá apontar o prazo e as condições de pagamento do saldo, bem como indicar  caução
idônea garantido o parcelamento, em caso de bem móvel. Obrigatoriamente, a correção das
prestações deverá ser realizada pelo IPCA-E (ou índice que vier a subsituí-lo) e os valores
deverão ser depositados em conta de depósito judicial – código 005 -, vinculada ao processo
de execução, na Caixa Econômica Federal, ficando a cargo do arrematante a abertura da conta
e  o  preenchimento  das  guias  pertinentes  diretamente  em  agência  daquela  instituição
financeira.

d)  Aceita  a  arrematação  a  prazo,  os  pagamentos  feitos  pelo  arrematante
pertencerão ao exequente até o limite de seu crédito e, os subsequentes, ao executado.

e) No caso de atraso de qualquer das prestações, incidirá multa de 10% (dez por
cento)  sobre  a  soma  da  parcela  inadimplida  com  as  parcelas  vincendas,  autorizando  o
exequente a pedir resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução
do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos do processo em que
se  deu  a  arrematação.  Em qualquer  caso,  será  imposta  a  perda  da  caução  em  favor  do
exequente,  voltando  os  bens  a  novo  leilão,  do  qual  não  serão  admitidos  a  participar  o
arrematante e o fiador remissos.

f) A mera apresentação da proposta não suspende o leilão.

CDA(s) nº(s): 123041236, 435699822

Localização do(s) bem(ns): Rua Claudino Gazzi (Parque Industrial Igara), 265,
São Luís, Canoas, RS
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Depositário(a): Cezar Luiz Van Leeuven

Bem(ns) Penhorado(s): 01 (um) forno rotativo de assamento por calor,  a
gás,  com painel elétrico,  vertical,  com altura aproximada de 2,20m, com um carro de 30
(trinta) formas dentro, para 30 (trinta) pencas, em cada uma cabendo 4 (quatro) pães, marca
Marcepan, avaliado por R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em uso e bom estado de conservação,
devendo  ser(em)  este(s)  o(s)  preço(s)  para  aquisição  do(s)  bem(ns)  na  primeira  data
designada para o leilão.

Ônus/Penhora: nada consta

Documento eletrônico assinado por JOÃO BATISTA BRITO OSÓRIO, 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 710005428294v5 e do código CRC b70cd561.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOÃO BATISTA BRITO OSÓRIO
Data e Hora: 5/3/2018, às 14:54:46
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EXECUÇÃO FISCAL Nº 5006158-16.2015.4.04.7112/RS

EXEQUENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

EXECUTADO: CASA DE CARNES E MERCADO CHURRASCAO LTDA - EPP
ADVOGADO: MÁRCIO GUSTAVO ASSMANN
ADVOGADO: GLAUBER BARELA LONGONI

APENSO(S) ART.28 LEF: 5002717-90.2016.4.04.7112, 5008676-76.2015.4.04.7112, 5009007-58.2015.4.04.7112

EDITAL Nº 710005452934

EDITAL DE 1º, 2º, 3º E 4º LEILÕES E INTIMAÇÃO

O  EXCELENTÍSSIMO  SR.  DR.  JOÃO  BATISTA  BRITO  OSÓRIO,  JUIZ
FEDERAL DA 4ª  VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTA MARIA,  SEÇÃO
JUDICIÁRIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,

FAZ SABER  a  todos  quantos  virem  o  presente  Edital  ou  dele  tiverem
conhecimento, que a 4ª Vara Federal de Santa Maria/RS, levará à venda em leilões públicos,
nas  datas,  local  e  sob  condições  adiante  descritas,  o(s)  bem(ns)  penhorado(s)  nos  autos
supramencionados, abaixo relacionado(s).

Serão admitidos lances nas modalidades presencial e eletrônico por meio do
portal  eletrônico  (www.leiloesjudiciaisrs.com.br),  mediante  cadastramento  prévio  no
referido sítio, em até 24 (vinte e quatro) horas antes do leilão, ficando os interessados cientes
de que estarão vinculados às mesmas normas processuais e procedimentos destinados aos
lançadores presenciais, inclusive quanto à responsabilidade civil e criminal.

1º Leilão: 12.04.2018, às 10 horas, por preço igual ou superior ao da avaliação.

2º Leilão: 26.04.2018, às 10 horas, por qualquer valor, desde que não seja vil.

3º Leilão: 10.05.2018, às 10 horas, por qualquer valor, desde que não seja vil.

4º Leilão: 18.05.2018, às 10 horas, por qualquer valor, desde que não seja vil.

Local:  Rua Chico Pedro,  nº 331, Bairro Camaquã, Porto Alegre - RS   e
através do site www.leiloesjudiciaisrs.com.br

LEILOEIRA OFICIAL: Joyce Ribeiro, JUCERGS 222, fone: 0800-707-9272
e/ou (51)  8143-8866 e/ou (51)  9630-8866,  e-mail:  leiloes@leiloesjudiciais.com.br  e  site:
www.leiloesjudiciaisrs.com.br

Ônus do arrematante: O arrematante deverá pagar à leiloeira comissão no valor
de 06% (seis por cento) se o bem arrematado for imóvel e, de 10% (dez por cento), para os
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demais bens, bem como custas de arrematação previstas na Tabela III da Lei 9289/96, de
0,5% (meio por cento) sobre o valor do bem arrematado. Corre por conta do arrematante
eventuais débitos decorrentes de taxas de administração do condomínio.

Advertências:

1) Ficam intimados pelo presente Edital, caso não tenha(m) sido encontrado(s)
para intimação pessoal,  o(as)  Executado(as)  e,  em se  tratando de  pessoa física  casada,  o
respectivo cônjuge, bem como os coproprietários de bem indivisível; o titular de usufruto,
uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial para fins de moradia
ou concessão de direito real de uso, quando a alienação recair sobre bem gravado com tais
direitos  reais;  o  proprietário  do  terreno  submetido  ao  regime  de  direito  de  superfície,
concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso, quando a
alienação  recair  sobre  tais  direitos  reais;  credores  hipotecários,  fiduciários,  pignoratício,
anticrético  ou  com  penhora  anteriormente  averbada  sobre  o  mesmo  bem;  o  promitente
comprador do bem, existindo promessa de compra e venda registrada; o promitente vendedor,
caso a alienação recaia sobre direito aquisitivo derivado de promessa de compra e venda
registrada; e demais interessados, acerca dos leilões designados.

2) Os bens encontram-se nos locais indicados nas suas descrições.

3) As arrematações nos processos em que constar como ônus a pendência de
recurso por julgar nos Tribunais não estão sujeitas a desfazimento - ainda que estes venham a
ser julgados procedentes -, sendo aquelas consideradas perfeitas, acabadas e irretratáveis após
assinatura do auto de arrematação pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro.

4)  Não ocorrendo  a arrematação dos  bens  em hasta  pública,  fica  autorizada
pessoa credenciada junto a este Juízo a proceder à ALIENAÇÃO DIRETA a particular, por
qualquer  valor,  observado  o  preço  mínimo  definido  em  tópico  específico  deste  Edital,
devendo o interessado na aquisição apresentar sua proposta, dirigida ao Juiz, no prazo de 90
(noventa) dias depois da 4ª data designada. As partes que não foram intimadas pessoalmente,
caso não concordem com essa providência, devem apresentar manifestação em 5 (cinco) dias,
contados da publicação deste Edital.

5) É lícito a todos aqueles indicados no art. 889, incisos II a VIII, do Código de
Processo Civil, bem como aos credores concorrentes que hajam penhorado o mesmo bem, ao
cônjuge,  ao  companheiro,  aos  descendentes  e  aos  ascendentes  do  executado,  oferecendo
preço não inferior ao da avaliação, requerer a adjudicação do(s) bem(ns) penhorado(s). Tal
opção somente poderá ser exercida até a data designada para o primeiro leilão, e, se frustradas
todas as tentativas de alienação, após a realização do último leilão.

6) É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na
arrematação do bem em igualdade de condições.

7)  Nos processos de Execução Fiscal,  em caso de  arrematação,  o exequente
pode adjudicar  os  bens  arrematados,  com preferência,  em igualdade de  condições  com a
melhor oferta, no prazo de 30 (trinta) dias (art.  24, Lei 6.830/80). Não será transferido o
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domínio dos bens arrematados antes de verificado o decurso desse prazo.

8) Nos processos de Execução Fiscal em que o exequente é a União/Fazenda
Nacional, esta poderá, se não arrematados os bens em nenhum dos quatro leilões de que trata
este edital, adjudicá-los pela metade do valor da avaliação, nos termos do artigo 98, parágrafo
7º,  da  Lei  nº  8.212/91,  ressalvado  que,  existindo  créditos  preferenciais  ou  reserva  de
quota-parte  de  coproprietário  ou  cônjuge  não  executado,  o  valor  equivalente  deverá  ser
integralmente depositado em juízo.

9) Por ocasião do 1º leilão os bens disponíveis só poderão ser arrematados por
preço igual ou superior ao valor da avaliação.

10) Já no 2º, 3º e 4º, leilões os bens poderão ser arrematados por qualquer valor,
observado o preço mínimo definido em tópico específico deste Edital.

11) Fica consignado que o arrematante adquire a propriedade definitiva dos bens
arrematados livres e desembaraçados de quaisquer ônus, multas, tributos e outros encargos.
Os arrematantes de bens imóveis os recebem livres de hipotecas e penhoras, sujeitando-se,
entretanto,  a  eventuais  outros  ônus  existentes  sobre  cada  bem (v.g.  Cotas  condominiais).
Serão deduzidos do valor da arrematação eventuais emolumentos pendentes e a incidirem,
decorrentes  de  averbações  ou  registros  na  matrícula  de  imóvel,  cujo  pagamento se  torne
necessário para a transmissão plena da propriedade pela arrematação.

12) Em caso de pagamento do débito direto ao Exequente pelo Executado, ou
qualquer transação que implique suspensão ou cancelamento do leilão, deverá efetuar, se já
houver sido publicado o edital de leilão, o pagamento de eventual despesa comprovada pela
leiloeira.

13) Caso o valor da arrematação se mostre insuficiente para liquidar o débito em
cobrança, a execução deverá prosseguir pelo saldo remanescente.

Preço mínimo ou não vil:

Para todos os bens,  móveis ou imóveis,  considerar-se-á como preço mínimo
para lanço, alienação direta ou proposta de parcelamento aquele equivalente a 60% (sessenta
por cento) do valor da avaliação, exceto para as seguintes situações:

- recaindo a alienação sobre bem indivisível com reserva de quotas-parte de
50% (meação  de  cônjuge  ou  quotas  de  coproprietários  alheios  à  execução),  observada a
necessidade  do  cálculo  destas  sobre  o  valor  da  avaliação  (art.  843,  §§1º  e  2º,  CPC),
considerar-se-á  como  preço  não  vil  aquele  equivalente  a  70%  do  valor  da  avaliação,
objetivando garantir  um patamar  mínimo de  utilidade da  alienação  à  quitação do crédito
exequendo.

-  recaindo  a  alienação  sobre  bem  indivisível  com  reserva  de  quotas-parte
superior  a  50%  (meação  de  cônjuge  ou  quotas  de  coproprietários  alheios  à  execução),
observada a necessidade do cálculo destas sobre o valor da avaliação (art. 843, §§1º e 2º,
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CPC), considerar-se-á como preço não vil aquele que superar a reserva de quotas em 15% do
valor  da  avaliação,  objetivando garantir  um patamar  mínimo de  utilidade  da  alienação  à
quitação do crédito exequendo.

Condições de parcelamento:

OBS.: Não será concedido parcelamento da arrematação de bens consumíveis e
no caso de concurso de penhora com credor privilegiado.

a)  Havendo  interessado  em  adquirir  o(s)  bem(ns)  penhorado(s)  de  forma
parcelada, poderá apresentar por escrito, até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição
do bem por valor não inferior ao da avaliação e, até o início do segundo leilão, por qualquer
valor, observado o preço mínimo definido em tópico específico deste Edital.

b)  A  proposta  conterá,  em qualquer  hipótese,  oferta  de  pagamento  de  pelo
menos 25% (vinte e cinco por cento) do valor à vista e o restante parcelado em até 30 meses,
garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e por hipoteca do próprio bem,
quando se tratar de bem imóvel.

Contudo,  existindo  reserva  de  quota-parte  de  cônjuge  ou  coproprietário  não
executado sobre o bem, a proposta obrigatoriamente ofertará depósito à vista do montante
equivalente à quota-parte,  calculada sobre o valor  da avaliação;  o  saldo que sobejar  será
parcelado consoante regra disposta no parágrafo anterior, inclusive quanto ao pagamento à
vista de pelo menos 25% - desta vez, todavia, o percentual incidirá sobre o valor restante.

c)  Qualquer  proposta  apresentada  para  aquisição  de  bem(ns)  em  prestações
deverá apontar o prazo e as condições de pagamento do saldo, bem como indicar  caução
idônea garantido o parcelamento, em caso de bem móvel. Obrigatoriamente, a correção das
prestações deverá ser realizada pelo IPCA-E (ou índice que vier a subsituí-lo) e os valores
deverão ser depositados em conta de depósito judicial – código 005 -, vinculada ao processo
de execução, na Caixa Econômica Federal, ficando a cargo do arrematante a abertura da conta
e  o  preenchimento  das  guias  pertinentes  diretamente  em  agência  daquela  instituição
financeira.

d)  Aceita  a  arrematação  a  prazo,  os  pagamentos  feitos  pelo  arrematante
pertencerão ao exequente até o limite de seu crédito e, os subsequentes, ao executado.

e) No caso de atraso de qualquer das prestações, incidirá multa de 10% (dez por
cento)  sobre  a  soma  da  parcela  inadimplida  com  as  parcelas  vincendas,  autorizando  o
exequente a pedir resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução
do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos do processo em que
se  deu  a  arrematação.  Em qualquer  caso,  será  imposta  a  perda  da  caução  em  favor  do
exequente,  voltando  os  bens  a  novo  leilão,  do  qual  não  serão  admitidos  a  participar  o
arrematante e o fiador remissos.

f) A mera apresentação da proposta não suspende o leilão.
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g)  Havendo  propostas  de  arrematação  parcelada,  o  leilão  será  realizado
normalmente, sendo que a proposta deferida pelo Juiz só será contemplada no caso de não
haver lance para pagamento à vista.

CDA(s)  nº(s):  462954609,  462954617,  472651986,  472651994,  482493275,
482493283, 489143377, 489143385

Localização do(s) bem(ns):  Av.  Rio  Grande  do  Sul,  1685,  Mathias  Velho,
Canoas, RS

Depositário(a): Francisco César da Silveira

Bem(ns) Penhorado(s): 01 (um) veículo marca Fiat, modelo Fiorino Flex,
ano 2010,  cor branca,  placa IQL 8645,  chassi 9BD255049A8875788,  com carroceria tipo
furgão, em uso, apresenta vários pontos de ferrugem, pneus bastante usados, falta borracha na
porta do motorista, foi batido, interior em estado regular, bancos rasgados, avaliado por R$
13.000,00  (treze  mil  reais),  devendo  ser(em)  este(s)  o(s)  preço(s)  para  aquisição  do(s)
bem(ns) na primeira data designada para o leilão.

Ônus/Penhora: o bem acima descrito encontra-se penhorado na  1ª Vara Cível
da Comarca de Canoas, RS proc 008/1.15.00199244.

Documento eletrônico assinado por JOÃO BATISTA BRITO OSÓRIO, 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 710005452934v6 e do código CRC 0658c4f0.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOÃO BATISTA BRITO OSÓRIO
Data e Hora: 5/3/2018, às 14:54:41
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EXECUÇÃO FISCAL Nº 5005833-41.2015.4.04.7112/RS

EXEQUENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

EXECUTADO: LUIZ JOSE DA SILVA
ADVOGADO: JANAÍNA ROTTINI DE MEDEIROS

PERITO: JOYCE RIBEIRO

EDITAL Nº 710005616494

EDITAL DE 1º, 2º, 3º E 4º LEILÕES E INTIMAÇÃO

A EXCELENTÍSSIMA SRA. DRA. DÉBORA CORADINI PADOIN, JUÍZA
FEDERAL  SUBSTITUTA  DA  4ª  VARA  DA  SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE  SANTA
MARIA, SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,

FAZ SABER  a  todos  quantos  virem  o  presente  Edital  ou  dele  tiverem
conhecimento, que a 4ª Vara Federal de Santa Maria/RS, levará à venda em leilões públicos,
nas  datas,  local  e  sob  condições  adiante  descritas,  o(s)  bem(ns)  penhorado(s)  nos  autos
supramencionados, abaixo relacionado(s).

Serão admitidos lances nas modalidades presencial e eletrônico por meio do
portal  eletrônico  (www.leiloesjudiciaisrs.com.br),  mediante  cadastramento  prévio  no
referido sítio, em até 24 (vinte e quatro) horas antes do leilão, ficando os interessados cientes
de que estarão vinculados às mesmas normas processuais e procedimentos destinados aos
lançadores presenciais, inclusive quanto à responsabilidade civil e criminal.

1º Leilão: 12.04.2018, às 10 horas, por preço igual ou superior ao da avaliação.

2º Leilão: 26.04.2018, às 10 horas, por qualquer valor, desde que não seja vil.

3º Leilão: 10.05.2018, às 10 horas, por qualquer valor, desde que não seja vil.

4º Leilão: 18.05.2018, às 10 horas, por qualquer valor, desde que não seja vil.

Local:  Rua Chico Pedro,  nº  331,  Bairro Camaquã, Porto Alegre -  RS  e
através do site www.leiloesjudiciaisrs.com.br

LEILOEIRA OFICIAL: Joyce Ribeiro, JUCERGS 222, fone: 0800-707-9272
e/ou (51)  8143-8866 e/ou (51)  9630-8866,  e-mail:  leiloes@leiloesjudiciais.com.br  e  site:
www.leiloesjudiciaisrs.com.br

Ônus do arrematante: O arrematante deverá pagar à leiloeira comissão no valor
de 06% (seis por cento) se o bem arrematado for imóvel e, de 10% (dez por cento), para os
demais bens, bem como custas de arrematação previstas na Tabela III da Lei 9289/96, de
0,5% (meio por cento) sobre o valor do bem arrematado. Corre por conta do arrematante
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eventuais débitos decorrentes de taxas de administração do condomínio.

Advertências:

1) Ficam intimados pelo presente Edital, caso não tenha(m) sido encontrado(s)
para intimação pessoal,  o(as)  Executado(as)  e,  em se  tratando de  pessoa física  casada,  o
respectivo cônjuge, bem como os coproprietários de bem indivisível; o titular de usufruto,
uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial para fins de moradia
ou concessão de direito real de uso, quando a alienação recair sobre bem gravado com tais
direitos  reais;  o  proprietário  do  terreno  submetido  ao  regime  de  direito  de  superfície,
concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso, quando a
alienação  recair  sobre  tais  direitos  reais;  credores  hipotecários,  fiduciários,  pignoratício,
anticrético  ou  com  penhora  anteriormente  averbada  sobre  o  mesmo  bem;  o  promitente
comprador do bem, existindo promessa de compra e venda registrada; o promitente vendedor,
caso a alienação recaia sobre direito aquisitivo derivado de promessa de compra e venda
registrada; e demais interessados, acerca dos leilões designados.

2) Os bens encontram-se nos locais indicados nas suas descrições.

3) As arrematações nos processos em que constar como ônus a pendência de
recurso por julgar nos Tribunais não estão sujeitas a desfazimento - ainda que estes venham a
ser julgados procedentes -, sendo aquelas consideradas perfeitas, acabadas e irretratáveis após
assinatura do auto de arrematação pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro.

4)  Não ocorrendo  a arrematação dos  bens  em hasta  pública,  fica  autorizada
pessoa credenciada junto a este Juízo a proceder à ALIENAÇÃO DIRETA a particular, por
qualquer  valor,  observado  o  preço  mínimo  definido  em  tópico  específico  deste  Edital,
devendo o interessado na aquisição apresentar sua proposta, dirigida ao Juiz, no prazo de 90
(noventa) dias depois da 4ª data designada. As partes que não foram intimadas pessoalmente,
caso não concordem com essa providência, devem apresentar manifestação em 5 (cinco) dias,
contados da publicação deste Edital.

5) É lícito a todos aqueles indicados no art. 889, incisos II a VIII, do Código de
Processo Civil, bem como aos credores concorrentes que hajam penhorado o mesmo bem, ao
cônjuge,  ao  companheiro,  aos  descendentes  e  aos  ascendentes  do  executado,  oferecendo
preço não inferior ao da avaliação, requerer a adjudicação do(s) bem(ns) penhorado(s). Tal
opção somente poderá ser exercida até a data designada para o primeiro leilão, e, se frustradas
todas as tentativas de alienação, após a realização do último leilão.

6) É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na
arrematação do bem em igualdade de condições.

7)  Nos processos de Execução Fiscal,  em caso de  arrematação,  o exequente
pode adjudicar  os  bens  arrematados,  com preferência,  em igualdade de  condições  com a
melhor oferta, no prazo de 30 (trinta) dias (art.  24, Lei 6.830/80). Não será transferido o
domínio dos bens arrematados antes de verificado o decurso desse prazo.
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8) Nos processos de Execução Fiscal em que o exequente é a União/Fazenda
Nacional, esta poderá, se não arrematados os bens em nenhum dos quatro leilões de que trata
este edital, adjudicá-los pela metade do valor da avaliação, nos termos do artigo 98, parágrafo
7º,  da  Lei  nº  8.212/91,  ressalvado  que,  existindo  créditos  preferenciais  ou  reserva  de
quota-parte  de  coproprietário  ou  cônjuge  não  executado,  o  valor  equivalente  deverá  ser
integralmente depositado em juízo.

9) Por ocasião do 1º leilão os bens disponíveis só poderão ser arrematados por
preço igual ou superior ao valor da avaliação.

10) Já no 2º, 3º e 4º, leilões os bens poderão ser arrematados por qualquer valor,
observado o preço mínimo definido em tópico específico deste Edital.

11) Fica consignado que o arrematante adquire a propriedade definitiva dos bens
arrematados livres e desembaraçados de quaisquer ônus, multas, tributos e outros encargos.
Os arrematantes de bens imóveis os recebem livres de hipotecas e penhoras, sujeitando-se,
entretanto,  a  eventuais  outros  ônus  existentes  sobre  cada  bem (v.g.  Cotas  condominiais).
Serão deduzidos do valor da arrematação eventuais emolumentos pendentes e a incidirem,
decorrentes  de  averbações  ou  registros  na  matrícula  de  imóvel,  cujo  pagamento se  torne
necessário para a transmissão plena da propriedade pela arrematação.

12) Em caso de pagamento do débito direto ao Exequente pelo Executado, ou
qualquer transação que implique suspensão ou cancelamento do leilão, deverá efetuar, se já
houver sido publicado o edital de leilão, o pagamento de eventual despesa comprovada pela
leiloeira.

13) Caso o valor da arrematação se mostre insuficiente para liquidar o débito em
cobrança, a execução deverá prosseguir pelo saldo remanescente.

Preço mínimo ou não vil:

Para todos os bens,  móveis ou imóveis,  considerar-se-á como preço mínimo
para lanço, alienação direta ou proposta de parcelamento aquele equivalente a 60% (sessenta
por cento) do valor da avaliação, exceto para as seguintes situações:

- recaindo a alienação sobre bem indivisível com reserva de quotas-parte de
50% (meação  de  cônjuge  ou  quotas  de  coproprietários  alheios  à  execução),  observada a
necessidade  do  cálculo  destas  sobre  o  valor  da  avaliação  (art.  843,  §§1º  e  2º,  CPC),
considerar-se-á  como  preço  não  vil  aquele  equivalente  a  70%  do  valor  da  avaliação,
objetivando garantir  um patamar  mínimo de  utilidade da  alienação  à  quitação do crédito
exequendo.

-  recaindo  a  alienação  sobre  bem  indivisível  com  reserva  de  quotas-parte
superior  a  50%  (meação  de  cônjuge  ou  quotas  de  coproprietários  alheios  à  execução),
observada a necessidade do cálculo destas sobre o valor da avaliação (art. 843, §§1º e 2º,
CPC), considerar-se-á como preço não vil aquele que superar a reserva de quotas em 15% do
valor  da  avaliação,  objetivando garantir  um patamar  mínimo de  utilidade  da  alienação  à
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quitação do crédito exequendo.

Condições de parcelamento:

OBS.: Não será concedido parcelamento da arrematação de bens consumíveis e
no caso de concurso de penhora com credor privilegiado.

a)  Havendo  interessado  em  adquirir  o(s)  bem(ns)  penhorado(s)  de  forma
parcelada, poderá apresentar por escrito, até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição
do bem por valor não inferior ao da avaliação e, até o início do segundo leilão, por qualquer
valor, observado o preço mínimo definido em tópico específico deste Edital.

b)  A  proposta  conterá,  em qualquer  hipótese,  oferta  de  pagamento  de  pelo
menos 25% (vinte e cinco por cento) do valor à vista e o restante parcelado em até 30 meses,
garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e por hipoteca do próprio bem,
quando se tratar de bem imóvel.

Contudo,  existindo  reserva  de  quota-parte  de  cônjuge  ou  coproprietário  não
executado sobre o bem, a proposta obrigatoriamente ofertará depósito à vista do montante
equivalente à quota-parte,  calculada sobre o valor  da avaliação;  o  saldo que sobejar  será
parcelado consoante regra disposta no parágrafo anterior, inclusive quanto ao pagamento à
vista de pelo menos 25% - desta vez, todavia, o percentual incidirá sobre o valor restante.

c)  Qualquer  proposta  apresentada  para  aquisição  de  bem(ns)  em  prestações
deverá apontar o prazo e as condições de pagamento do saldo, bem como indicar  caução
idônea garantido o parcelamento, em caso de bem móvel. Obrigatoriamente, a correção das
prestações deverá ser realizada pelo IPCA-E (ou índice que vier a subsituí-lo) e os valores
deverão ser depositados em conta de depósito judicial – código 005 -, vinculada ao processo
de execução, na Caixa Econômica Federal, ficando a cargo do arrematante a abertura da conta
e  o  preenchimento  das  guias  pertinentes  diretamente  em  agência  daquela  instituição
financeira.

d)  Aceita  a  arrematação  a  prazo,  os  pagamentos  feitos  pelo  arrematante
pertencerão ao exequente até o limite de seu crédito e, os subsequentes, ao executado.

e) No caso de atraso de qualquer das prestações, incidirá multa de 10% (dez por
cento)  sobre  a  soma  da  parcela  inadimplida  com  as  parcelas  vincendas,  autorizando  o
exequente a pedir resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução
do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos do processo em que
se  deu  a  arrematação.  Em qualquer  caso,  será  imposta  a  perda  da  caução  em  favor  do
exequente,  voltando  os  bens  a  novo  leilão,  do  qual  não  serão  admitidos  a  participar  o
arrematante e o fiador remissos.

f) A mera apresentação da proposta não suspende o leilão.

CDA(s) nº(s): 0011501469120
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Localização do(s) bem(ns): Rua São João, 1229, Harmonia, Canoas, RS

Depositário(a): Luiz José da Silva

Bem(ns) Penhorado(s): (01) veículo Ford/Fiesta Sedan 1.6 Flex, placa INX
3602,  RENAVAM  923608940,  ano  2007,  chassi  9BF2F26P388122330,  avaliado  por  R$
18.000,00  (dezoito  mil  reais),  devendo  ser(em)  este(s)  o(s)  preço(s)  para  aquisição  do(s)
bem(ns) na primeira data designada para o leilão.

Ônus/Penhora: nada consta

Documento eletrônico assinado por DEBORA CORADINI PADOIN, Juíza Federal Substituta, 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 710005616494v4 e do código CRC d0382ba2.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): DEBORA CORADINI PADOIN
Data e Hora: 2/3/2018, às 17:43:36
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EXECUÇÃO FISCAL Nº 5006011-53.2016.4.04.7112/RS

EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CREA/RS

EXECUTADO: TEDERKE INDUSTRIA DE ESQUADRIAS E ESTRUTURAS METALICAS LTDA - EPP

PERITO: JOYCE RIBEIRO

EDITAL Nº 710005453051

EDITAL DE 1º, 2º, 3º E 4º LEILÕES E INTIMAÇÃO

A EXCELENTÍSSIMA SRA. DRA. DÉBORA CORADINI PADOIN, JUÍZA
FEDERAL  SUBSTITUTA  DA  4ª  VARA  DA  SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE  SANTA
MARIA, SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,

FAZ SABER  a  todos  quantos  virem  o  presente  Edital  ou  dele  tiverem
conhecimento, que a 4ª Vara Federal de Santa Maria/RS, levará à venda em leilões públicos,
nas  datas,  local  e  sob  condições  adiante  descritas,  o(s)  bem(ns)  penhorado(s)  nos  autos
supramencionados, abaixo relacionado(s).

Serão admitidos lances nas modalidades presencial e eletrônico por meio do
portal  eletrônico  (www.leiloesjudiciaisrs.com.br),  mediante  cadastramento  prévio  no
referido sítio, em até 24 (vinte e quatro) horas antes do leilão, ficando os interessados cientes
de que estarão vinculados às mesmas normas processuais e procedimentos destinados aos
lançadores presenciais, inclusive quanto à responsabilidade civil e criminal.

1º Leilão: 12.04.2018, às 10 horas, por preço igual ou superior ao da avaliação.

2º Leilão: 26.04.2018, às 10 horas, por qualquer valor, desde que não seja vil.

3º Leilão: 10.05.2018, às 10 horas, por qualquer valor, desde que não seja vil.

4º Leilão: 18.05.2018, às 10 horas, por qualquer valor, desde que não seja vil.

Local:  Rua Chico Pedro,  nº 331, Bairro Camaquã, Porto Alegre - RS   e
através do site www.leiloesjudiciaisrs.com.br

LEILOEIRA OFICIAL: Joyce Ribeiro, JUCERGS 222, fone: 0800-707-9272
e/ou (51)  8143-8866 e/ou (51)  9630-8866,  e-mail:  leiloes@leiloesjudiciais.com.br  e  site:
www.leiloesjudiciaisrs.com.br

Ônus do arrematante: O arrematante deverá pagar à leiloeira comissão no valor
de 06% (seis por cento) se o bem arrematado for imóvel e, de 10% (dez por cento), para os
demais bens, bem como custas de arrematação previstas na Tabela III da Lei 9289/96, de
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0,5% (meio por cento) sobre o valor do bem arrematado. Corre por conta do arrematante
eventuais débitos decorrentes de taxas de administração do condomínio.

Advertências:

1) Ficam intimados pelo presente Edital, caso não tenha(m) sido encontrado(s)
para intimação pessoal,  o(as)  Executado(as)  e,  em se  tratando de  pessoa física  casada,  o
respectivo cônjuge, bem como os coproprietários de bem indivisível; o titular de usufruto,
uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial para fins de moradia
ou concessão de direito real de uso, quando a alienação recair sobre bem gravado com tais
direitos  reais;  o  proprietário  do  terreno  submetido  ao  regime  de  direito  de  superfície,
concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso, quando a
alienação  recair  sobre  tais  direitos  reais;  credores  hipotecários,  fiduciários,  pignoratício,
anticrético  ou  com  penhora  anteriormente  averbada  sobre  o  mesmo  bem;  o  promitente
comprador do bem, existindo promessa de compra e venda registrada; o promitente vendedor,
caso a alienação recaia sobre direito aquisitivo derivado de promessa de compra e venda
registrada; e demais interessados, acerca dos leilões designados.

2) Os bens encontram-se nos locais indicados nas suas descrições.

3) As arrematações nos processos em que constar como ônus a pendência de
recurso por julgar nos Tribunais não estão sujeitas a desfazimento - ainda que estes venham a
ser julgados procedentes -, sendo aquelas consideradas perfeitas, acabadas e irretratáveis após
assinatura do auto de arrematação pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro.

4)  Não ocorrendo  a arrematação dos  bens  em hasta  pública,  fica  autorizada
pessoa credenciada junto a este Juízo a proceder à ALIENAÇÃO DIRETA a particular, por
qualquer  valor,  observado  o  preço  mínimo  definido  em  tópico  específico  deste  Edital,
devendo o interessado na aquisição apresentar sua proposta, dirigida ao Juiz, no prazo de 90
(noventa) dias depois da 4ª data designada. As partes que não foram intimadas pessoalmente,
caso não concordem com essa providência, devem apresentar manifestação em 5 (cinco) dias,
contados da publicação deste Edital.

5) É lícito a todos aqueles indicados no art. 889, incisos II a VIII, do Código de
Processo Civil, bem como aos credores concorrentes que hajam penhorado o mesmo bem, ao
cônjuge,  ao  companheiro,  aos  descendentes  e  aos  ascendentes  do  executado,  oferecendo
preço não inferior ao da avaliação, requerer a adjudicação do(s) bem(ns) penhorado(s). Tal
opção somente poderá ser exercida até a data designada para o primeiro leilão, e, se frustradas
todas as tentativas de alienação, após a realização do último leilão.

6) É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na
arrematação do bem em igualdade de condições.

7)  Nos processos de Execução Fiscal,  em caso de  arrematação,  o exequente
pode adjudicar  os  bens  arrematados,  com preferência,  em igualdade de  condições  com a
melhor oferta, no prazo de 30 (trinta) dias (art.  24, Lei 6.830/80). Não será transferido o
domínio dos bens arrematados antes de verificado o decurso desse prazo.
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8) Nos processos de Execução Fiscal em que o exequente é a União/Fazenda
Nacional, esta poderá, se não arrematados os bens em nenhum dos quatro leilões de que trata
este edital, adjudicá-los pela metade do valor da avaliação, nos termos do artigo 98, parágrafo
7º,  da  Lei  nº  8.212/91,  ressalvado  que,  existindo  créditos  preferenciais  ou  reserva  de
quota-parte  de  coproprietário  ou  cônjuge  não  executado,  o  valor  equivalente  deverá  ser
integralmente depositado em juízo.

9) Por ocasião do 1º leilão os bens disponíveis só poderão ser arrematados por
preço igual ou superior ao valor da avaliação.

10) Já no 2º, 3º e 4º, leilões os bens poderão ser arrematados por qualquer valor,
observado o preço mínimo definido em tópico específico deste Edital.

11) Fica consignado que o arrematante adquire a propriedade definitiva dos bens
arrematados livres e desembaraçados de quaisquer ônus, multas, tributos e outros encargos.
Os arrematantes de bens imóveis os recebem livres de hipotecas e penhoras, sujeitando-se,
entretanto,  a  eventuais  outros  ônus  existentes  sobre  cada  bem (v.g.  Cotas  condominiais).
Serão deduzidos do valor da arrematação eventuais emolumentos pendentes e a incidirem,
decorrentes  de  averbações  ou  registros  na  matrícula  de  imóvel,  cujo  pagamento se  torne
necessário para a transmissão plena da propriedade pela arrematação.

12) Em caso de pagamento do débito direto ao Exequente pelo Executado, ou
qualquer transação que implique suspensão ou cancelamento do leilão, deverá efetuar, se já
houver sido publicado o edital de leilão, o pagamento de eventual despesa comprovada pela
leiloeira.

13) Caso o valor da arrematação se mostre insuficiente para liquidar o débito em
cobrança, a execução deverá prosseguir pelo saldo remanescente.

Preço mínimo ou não vil:

Para todos os bens,  móveis ou imóveis,  considerar-se-á como preço mínimo
para lanço, alienação direta ou proposta de parcelamento aquele equivalente a 60% (sessenta
por cento) do valor da avaliação, exceto para as seguintes situações:

- recaindo a alienação sobre bem indivisível com reserva de quotas-parte de
50% (meação  de  cônjuge  ou  quotas  de  coproprietários  alheios  à  execução),  observada a
necessidade  do  cálculo  destas  sobre  o  valor  da  avaliação  (art.  843,  §§1º  e  2º,  CPC),
considerar-se-á  como  preço  não  vil  aquele  equivalente  a  70%  do  valor  da  avaliação,
objetivando garantir  um patamar  mínimo de  utilidade da  alienação  à  quitação do crédito
exequendo.

-  recaindo  a  alienação  sobre  bem  indivisível  com  reserva  de  quotas-parte
superior  a  50%  (meação  de  cônjuge  ou  quotas  de  coproprietários  alheios  à  execução),
observada a necessidade do cálculo destas sobre o valor da avaliação (art. 843, §§1º e 2º,
CPC), considerar-se-á como preço não vil aquele que superar a reserva de quotas em 15% do
valor  da  avaliação,  objetivando garantir  um patamar  mínimo de  utilidade  da  alienação  à
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quitação do crédito exequendo.

Condições de parcelamento:

OBS.: Não será concedido parcelamento da arrematação de bens consumíveis e
no caso de concurso de penhora com credor privilegiado.

a)  Havendo  interessado  em  adquirir  o(s)  bem(ns)  penhorado(s)  de  forma
parcelada, poderá apresentar por escrito, até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição
do bem por valor não inferior ao da avaliação e, até o início do segundo leilão, por qualquer
valor, observado o preço mínimo definido em tópico específico deste Edital.

b)  A  proposta  conterá,  em qualquer  hipótese,  oferta  de  pagamento  de  pelo
menos 25% (vinte e cinco por cento) do valor à vista e o restante parcelado em até 30 meses,
garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e por hipoteca do próprio bem,
quando se tratar de bem imóvel.

Contudo,  existindo  reserva  de  quota-parte  de  cônjuge  ou  coproprietário  não
executado sobre o bem, a proposta obrigatoriamente ofertará depósito à vista do montante
equivalente à quota-parte,  calculada sobre o valor  da avaliação;  o  saldo que sobejar  será
parcelado consoante regra disposta no parágrafo anterior, inclusive quanto ao pagamento à
vista de pelo menos 25% - desta vez, todavia, o percentual incidirá sobre o valor restante.

c)  Qualquer  proposta  apresentada  para  aquisição  de  bem(ns)  em  prestações
deverá apontar o prazo e as condições de pagamento do saldo, bem como indicar  caução
idônea garantido o parcelamento, em caso de bem móvel. Obrigatoriamente, a correção das
prestações deverá ser realizada pelo IPCA-E (ou índice que vier a subsituí-lo) e os valores
deverão ser depositados em conta de depósito judicial – código 005 -, vinculada ao processo
de execução, na Caixa Econômica Federal, ficando a cargo do arrematante a abertura da conta
e  o  preenchimento  das  guias  pertinentes  diretamente  em  agência  daquela  instituição
financeira.

d)  Aceita  a  arrematação  a  prazo,  os  pagamentos  feitos  pelo  arrematante
pertencerão ao exequente até o limite de seu crédito e, os subsequentes, ao executado.

e) No caso de atraso de qualquer das prestações, incidirá multa de 10% (dez por
cento)  sobre  a  soma  da  parcela  inadimplida  com  as  parcelas  vincendas,  autorizando  o
exequente a pedir resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução
do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos do processo em que
se  deu  a  arrematação.  Em qualquer  caso,  será  imposta  a  perda  da  caução  em  favor  do
exequente,  voltando  os  bens  a  novo  leilão,  do  qual  não  serão  admitidos  a  participar  o
arrematante e o fiador remissos.

f) A mera apresentação da proposta não suspende o leilão.

g)  Havendo  propostas  de  arrematação  parcelada,  o  leilão  será  realizado
normalmente, sendo que a proposta deferida pelo Juiz só será contemplada no caso de não
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haver lance para pagamento à vista.

CDA(s) nº(s): 29941

Localização do(s) bem(ns):  Rua  Aurora,  674,  Bairro  Marechal  Rondon,
Canoas, RS

Depositário(a): Ademar Tederke

Bem(ns) Penhorado(s): 01 (uma) prensa hidráulica, marca União de Ferros,
retificada pela empresa Zamprogna, com capacidade para 25 toneladas, em regular estado de
conservação, avaliada por R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais), devendo ser(em) este(s)
o(s) preço(s) para aquisição do(s) bem(ns) na primeira data designada para o leilão.

Ônus/Penhora: nada consta

Documento eletrônico assinado por DEBORA CORADINI PADOIN, Juíza Federal Substituta, 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 710005453051v6 e do código CRC 3f1f7088.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): DEBORA CORADINI PADOIN
Data e Hora: 2/3/2018, às 17:43:37
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EXECUÇÃO FISCAL Nº 5007350-47.2016.4.04.7112/RS

EXEQUENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

EXECUTADO: UPPRESS GRAFICA DIGITAL LTDA - ME

EDITAL Nº 710005430577

EDITAL DE 1º, 2º, 3º E 4º LEILÕES E INTIMAÇÃO

O  EXCELENTÍSSIMO  SR.  DR.  JOÃO  BATISTA  BRITO  OSÓRIO,  JUIZ
FEDERAL DA 4ª  VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTA MARIA,  SEÇÃO
JUDICIÁRIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,

FAZ SABER  a  todos  quantos  virem  o  presente  Edital  ou  dele  tiverem
conhecimento, que a 4ª Vara Federal de Santa Maria/RS, levará à venda em leilões públicos,
nas  datas,  local  e  sob  condições  adiante  descritas,  o(s)  bem(ns)  penhorado(s)  nos  autos
supramencionados, abaixo relacionado(s).

Serão admitidos lances nas modalidades presencial e eletrônico por meio do
portal  eletrônico  (www.leiloesjudiciaisrs.com.br),  mediante  cadastramento  prévio  no
referido sítio, em até 24 (vinte e quatro) horas antes do leilão, ficando os interessados cientes
de que estarão vinculados às mesmas normas processuais e procedimentos destinados aos
lançadores presenciais, inclusive quanto à responsabilidade civil e criminal.

1º Leilão: 12.04.2018, às 10 horas, por preço igual ou superior ao da avaliação.

2º Leilão: 26.04.2018, às 10 horas, por qualquer valor, desde que não seja vil.

3º Leilão: 10.05.2018, às 10 horas, por qualquer valor, desde que não seja vil.

4º Leilão: 18.05.2018, às 10 horas, por qualquer valor, desde que não seja vil.

Local:  Rua Chico Pedro,  nº 331, Bairro Camaquã, Porto Alegre - RS   e
através do site www.leiloesjudiciaisrs.com.br

LEILOEIRA OFICIAL: Joyce Ribeiro, JUCERGS 222, fone: 0800-707-9272
e/ou (51)  8143-8866 e/ou (51)  9630-8866,  e-mail:  leiloes@leiloesjudiciais.com.br  e  site:
www.leiloesjudiciaisrs.com.br

Ônus do arrematante: O arrematante deverá pagar à leiloeira comissão no valor
de 06% (seis por cento) se o bem arrematado for imóvel e, de 10% (dez por cento), para os
demais bens, bem como custas de arrematação previstas na Tabela III da Lei 9289/96, de
0,5% (meio por cento) sobre o valor do bem arrematado. Corre por conta do arrematante

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Rio Grande do Sul
2ª Unidade de Apoio Itinerante em Canoas

Disponibilizado no D.E.: 13/03/2018
Prazo do edital: 21/03/2018
Prazo de citação/intimação: 02/04/2018

:: 710005430577 - e-Proc - :: https://eproc.jfrs.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_impri...

1 de 5 19/03/2018 17:41



5007350-47.2016.4.04.7112 710005430577 .V6

eventuais débitos decorrentes de taxas de administração do condomínio.

Advertências:

1) Ficam intimados pelo presente Edital, caso não tenha(m) sido encontrado(s)
para intimação pessoal,  o(as)  Executado(as)  e,  em se  tratando de  pessoa física  casada,  o
respectivo cônjuge, bem como os coproprietários de bem indivisível; o titular de usufruto,
uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial para fins de moradia
ou concessão de direito real de uso, quando a alienação recair sobre bem gravado com tais
direitos  reais;  o  proprietário  do  terreno  submetido  ao  regime  de  direito  de  superfície,
concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso, quando a
alienação  recair  sobre  tais  direitos  reais;  credores  hipotecários,  fiduciários,  pignoratício,
anticrético  ou  com  penhora  anteriormente  averbada  sobre  o  mesmo  bem;  o  promitente
comprador do bem, existindo promessa de compra e venda registrada; o promitente vendedor,
caso a alienação recaia sobre direito aquisitivo derivado de promessa de compra e venda
registrada; e demais interessados, acerca dos leilões designados.

2) Os bens encontram-se nos locais indicados nas suas descrições.

3) As arrematações nos processos em que constar como ônus a pendência de
recurso por julgar nos Tribunais não estão sujeitas a desfazimento - ainda que estes venham a
ser julgados procedentes -, sendo aquelas consideradas perfeitas, acabadas e irretratáveis após
assinatura do auto de arrematação pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro.

4)  Não ocorrendo  a arrematação dos  bens  em hasta  pública,  fica  autorizada
pessoa credenciada junto a este Juízo a proceder à ALIENAÇÃO DIRETA a particular, por
qualquer  valor,  observado  o  preço  mínimo  definido  em  tópico  específico  deste  Edital,
devendo o interessado na aquisição apresentar sua proposta, dirigida ao Juiz, no prazo de 90
(noventa) dias depois da 4ª data designada. As partes que não foram intimadas pessoalmente,
caso não concordem com essa providência, devem apresentar manifestação em 5 (cinco) dias,
contados da publicação deste Edital.

5) É lícito a todos aqueles indicados no art. 889, incisos II a VIII, do Código de
Processo Civil, bem como aos credores concorrentes que hajam penhorado o mesmo bem, ao
cônjuge,  ao  companheiro,  aos  descendentes  e  aos  ascendentes  do  executado,  oferecendo
preço não inferior ao da avaliação, requerer a adjudicação do(s) bem(ns) penhorado(s). Tal
opção somente poderá ser exercida até a data designada para o primeiro leilão, e, se frustradas
todas as tentativas de alienação, após a realização do último leilão.

6) É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na
arrematação do bem em igualdade de condições.

7)  Nos processos de Execução Fiscal,  em caso de  arrematação,  o exequente
pode adjudicar  os  bens  arrematados,  com preferência,  em igualdade de  condições  com a
melhor oferta, no prazo de 30 (trinta) dias (art.  24, Lei 6.830/80). Não será transferido o
domínio dos bens arrematados antes de verificado o decurso desse prazo.
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8) Nos processos de Execução Fiscal em que o exequente é a União/Fazenda
Nacional, esta poderá, se não arrematados os bens em nenhum dos quatro leilões de que trata
este edital, adjudicá-los pela metade do valor da avaliação, nos termos do artigo 98, parágrafo
7º,  da  Lei  nº  8.212/91,  ressalvado  que,  existindo  créditos  preferenciais  ou  reserva  de
quota-parte  de  coproprietário  ou  cônjuge  não  executado,  o  valor  equivalente  deverá  ser
integralmente depositado em juízo.

9) Por ocasião do 1º leilão os bens disponíveis só poderão ser arrematados por
preço igual ou superior ao valor da avaliação.

10) Já no 2º, 3º e 4º, leilões os bens poderão ser arrematados por qualquer valor,
observado o preço mínimo definido em tópico específico deste Edital.

11) Fica consignado que o arrematante adquire a propriedade definitiva dos bens
arrematados livres e desembaraçados de quaisquer ônus, multas, tributos e outros encargos.
Os arrematantes de bens imóveis os recebem livres de hipotecas e penhoras, sujeitando-se,
entretanto,  a  eventuais  outros  ônus  existentes  sobre  cada  bem (v.g.  Cotas  condominiais).
Serão deduzidos do valor da arrematação eventuais emolumentos pendentes e a incidirem,
decorrentes  de  averbações  ou  registros  na  matrícula  de  imóvel,  cujo  pagamento se  torne
necessário para a transmissão plena da propriedade pela arrematação.

12) Em caso de pagamento do débito direto ao Exequente pelo Executado, ou
qualquer transação que implique suspensão ou cancelamento do leilão, deverá efetuar, se já
houver sido publicado o edital de leilão, o pagamento de eventual despesa comprovada pela
leiloeira.

13) Caso o valor da arrematação se mostre insuficiente para liquidar o débito em
cobrança, a execução deverá prosseguir pelo saldo remanescente.

Preço mínimo ou não vil:

Para todos os bens,  móveis ou imóveis,  considerar-se-á como preço mínimo
para lanço, alienação direta ou proposta de parcelamento aquele equivalente a 60% (sessenta
por cento) do valor da avaliação, exceto para as seguintes situações:

- recaindo a alienação sobre bem indivisível com reserva de quotas-parte de
50% (meação  de  cônjuge  ou  quotas  de  coproprietários  alheios  à  execução),  observada a
necessidade  do  cálculo  destas  sobre  o  valor  da  avaliação  (art.  843,  §§1º  e  2º,  CPC),
considerar-se-á  como  preço  não  vil  aquele  equivalente  a  70%  do  valor  da  avaliação,
objetivando garantir  um patamar  mínimo de  utilidade da  alienação  à  quitação do crédito
exequendo.

-  recaindo  a  alienação  sobre  bem  indivisível  com  reserva  de  quotas-parte
superior  a  50%  (meação  de  cônjuge  ou  quotas  de  coproprietários  alheios  à  execução),
observada a necessidade do cálculo destas sobre o valor da avaliação (art. 843, §§1º e 2º,
CPC), considerar-se-á como preço não vil aquele que superar a reserva de quotas em 15% do
valor  da  avaliação,  objetivando garantir  um patamar  mínimo de  utilidade  da  alienação  à
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quitação do crédito exequendo.

Condições de parcelamento:

OBS.: Não será concedido parcelamento da arrematação de bens consumíveis e
no caso de concurso de penhora com credor privilegiado.

a)  Havendo  interessado  em  adquirir  o(s)  bem(ns)  penhorado(s)  de  forma
parcelada, poderá apresentar por escrito, até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição
do bem por valor não inferior ao da avaliação e, até o início do segundo leilão, por qualquer
valor, observado o preço mínimo definido em tópico específico deste Edital.

b)  A  proposta  conterá,  em qualquer  hipótese,  oferta  de  pagamento  de  pelo
menos 25% (vinte e cinco por cento) do valor à vista e o restante parcelado em até 30 meses,
garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e por hipoteca do próprio bem,
quando se tratar de bem imóvel.

Contudo,  existindo  reserva  de  quota-parte  de  cônjuge  ou  coproprietário  não
executado sobre o bem, a proposta obrigatoriamente ofertará depósito à vista do montante
equivalente à quota-parte,  calculada sobre o valor  da avaliação;  o  saldo que sobejar  será
parcelado consoante regra disposta no parágrafo anterior, inclusive quanto ao pagamento à
vista de pelo menos 25% - desta vez, todavia, o percentual incidirá sobre o valor restante.

c)  Qualquer  proposta  apresentada  para  aquisição  de  bem(ns)  em  prestações
deverá apontar o prazo e as condições de pagamento do saldo, bem como indicar  caução
idônea garantido o parcelamento, em caso de bem móvel. Obrigatoriamente, a correção das
prestações deverá ser realizada pelo IPCA-E (ou índice que vier a subsituí-lo) e os valores
deverão ser depositados em conta de depósito judicial – código 005 -, vinculada ao processo
de execução, na Caixa Econômica Federal, ficando a cargo do arrematante a abertura da conta
e  o  preenchimento  das  guias  pertinentes  diretamente  em  agência  daquela  instituição
financeira.

d)  Aceita  a  arrematação  a  prazo,  os  pagamentos  feitos  pelo  arrematante
pertencerão ao exequente até o limite de seu crédito e, os subsequentes, ao executado.

e) No caso de atraso de qualquer das prestações, incidirá multa de 10% (dez por
cento)  sobre  a  soma  da  parcela  inadimplida  com  as  parcelas  vincendas,  autorizando  o
exequente a pedir resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução
do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos do processo em que
se  deu  a  arrematação.  Em qualquer  caso,  será  imposta  a  perda  da  caução  em  favor  do
exequente,  voltando  os  bens  a  novo  leilão,  do  qual  não  serão  admitidos  a  participar  o
arrematante e o fiador remissos.

f) A mera apresentação da proposta não suspende o leilão.

g)  Havendo  propostas  de  arrematação  parcelada,  o  leilão  será  realizado
normalmente, sendo que a proposta deferida pelo Juiz só será contemplada no caso de não
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haver lance para pagamento à vista.

CDA(s)  nº(s):  121121836,  122057856,  123709555,  124925715,  458219843,
474313280, 481010939

Localização do(s) bem(ns): Av. Dr. Sezefredo Azambuja Vieira, 1005, 2563,
Marechal Rondon, Canoas, RS

Depositário(a): Dalva Marangoni Soares

Bem(ns) Penhorado(s): 01 (uma) máquina guilhotina EIXOPRINT, modelo
Eixo Cut 940, computadorizada, com acessórios, série 00769, ano de fabricação 2012, em
bom estado de conservação, em funcionamento, avaliada por R$ 59.000,00 (cinquenta e nove
mil reais),  devendo ser(em) este(s) o(s) preço(s) para aquisição do(s) bem(ns) na primeira
data designada para o leilão.

Ônus/Penhora: nada consta

Documento eletrônico assinado por JOÃO BATISTA BRITO OSÓRIO, 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 710005430577v6 e do código CRC 60e69b5d.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOÃO BATISTA BRITO OSÓRIO
Data e Hora: 5/3/2018, às 14:54:44
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