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Alameda Montevideo, 313, 3º Andar - Bairro: Dores - CEP: 97050-510 - Fone: (55)3220-3044 - Email:
rssma04@jfrs.jus.br

EXECUÇÃO FISCAL Nº 5011875-73.2014.4.04.7102/RS

EXEQUENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

EXECUTADO: MARIANO COSTA JUNIOR
ADVOGADO: LIANA FUZER ROSSO

PERITO: JOYCE RIBEIRO

EDITAL Nº 710006055854

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: 05.06.2018, às 13 horas e 30 minutos, por preço igual ou superior ao
da avaliação.

2º Leilão: 19.06.2018, às 13 horas e 30 minutos, por qualquer valor, desde que
não seja vil.

3º Leilão: 28.06.2018, às 13 horas e 30 minutos, por qualquer valor, desde que
não seja vil.

4º Leilão: 03.07.2018, às 13 horas e 30 minutos, por qualquer valor, desde que
não seja vil.

Local: Hotel Continental, Rua Benjamin Constant, 1209, Santa Maria – 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

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Rio Grande do Sul
4ª Vara Federal de Santa Maria

Disponibilizado no D.E.: 11/05/2018
Prazo do edital: 29/05/2018
Prazo de citação/intimação: 06/06/2018

:: 710006055854 - eproc - :: https://eproc.jfrs.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_impri...

1 de 8 11/05/2018 11:34



5011875-73.2014.4.04.7102 710006055854 .V6

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.

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  última  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
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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 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 conjuge 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).

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 50% (cinquenta
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; quando o bem for  vendido por valor  maior do que a avaliação a quota parte
deverá ser proporcional.

-  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;  quando  o  bem  for  vendido  por  valor  maior  do  que  a
avaliação, a quota parte deverá ser proporcional.

Condições de parcelamento:

a) Não será concedido parcelamento da arrematação de bens consumíveis e no
caso de concurso de penhora com credor privilegiado;

b)  No  caso  de  arrematação  parcelada  a  responsabilidade  pelo  controle  das
prestações ficará a cargo do exequente.

- Nos processos de Execução Fiscal em que o exequente é a União/Fazenda
Nacional

a)  Poderá  o  arrematante,  com  base  no  artigo  98  da  Lei  nº.  8.212/91,  com
redação que lhe deu a Lei no. 9.528, de 10 de dezembro de 1997, requerer o parcelamento do
valor da arrematação, da seguinte forma: a) será admitido o pagamento parcelado do maior
lance em quantidade máxima de 60 (sessenta) prestações iguais, mensais e sucessivas, no
valor mínimo de R$ 500,00 (quinhentos reais) cada uma. O valor de cada parcela, por ocasião
do pagamento, será acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação  e  Custódia  (SELIC),  acumulada  mensalmente,  calculados  a  partir  da  data  da
arrematação até o mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) relativamente ao
mês em que o pagamento estiver sendo efetuado.

b) Existindo reserva de quota-parte de cônjuge ou coproprietário não executado
sobre o bem, o arrematante deverá depositar, à vista, o montante equivalente à quota-parte,
calculada sobre  o  valor  da  avaliação;  o  parcelamento do saldo que  sobejar  obedecerá  às
demais regras estabelecidas neste tópico; quando o bem for vendido por valor maior do que a
avaliação, a quota parte deverá ser proporcional, quando o bem for vendido por valor maior
do que a avaliação, a quota parte deverá ser proporcional.

c) Com relação aos bens móveis, após expedida a carta de arrematação para
pagamento parcelado, será constituído penhor do bem arrematado em favor da União, quando
for  o  caso,  o  qual  será  registrado  na  repartição  competente  mediante  requerimento  do
arrematante. Para os bens imóveis, a carta de arrematação será levada pelo arrematante ao
respectivo Cartório de Registro de Imóveis para averbação da hipoteca em favor da União.

d) Tratando-se o bem arrematado de veículo, o prazo máximo do parcelamento
será de 04 (quatro) anos, em razão do disposto no art. 1.466 da Lei nº.  10.406, de 10 de
janeiro de 2002 (Código Civil).

e) O valor da primeira prestação deverá ser depositado no ato da arrematação e
será considerado como pagamento parcial,  devendo o saldo ser  dividido pelo  número de
meses restante, nos termos do item “a” do presente edital.
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f) O arrematante tomará a posição de devedor do Exequente, na hipótese do
pagamento parcelado, servindo o próprio bem arrematado como garantia do débito, por meio
de hipoteca, penhor ou alienação fiduciária em garantia.

g) O parcelamento do valor da arrematação será limitado ao montante da dívida
ativa objeto da execução.

h) O parcelamento da arrematação de bem cujo valor supere a dívida por ele
garantida, só será deferido quando o arrematante efetuar o depósito à vista da diferença, no
ato da arrematação, para levantamento do executado.

i) Na hipótese do valor da arrematação ser suficiente para a quitação da dívida
exequenda,  o  procurador da Fazenda Nacional  responsável pela atuação nos autos deverá
solicitar a extinção do processo de execução.

j)  Até  a  expedição da  carta  de  arrematação,  o  arrematante  deverá  continuar
depositando,  mensalmente,  as  parcelas  que  vierem a  se  vencer,  mediante  Documento  de
Depósitos Judiciais e Extrajudiciais (DJE), utilizando o código de receita nº. 4396.

k) Os valores depositados por meio de DJE permanecerão à disposição do juízo
até  que  seja  expedida  a  carta  de  arrematação,  quando  então  deve  ser  solicitada  a
transformação em pagamento definitivo.

l) Após a emissão da carta de arrematação, os valores deverão ser recolhidos por
meio de Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF), utilizando o código de
receita nº. 7739.

m)  Se  o  arrematante  deixar  de  pagar  no  vencimento  qualquer  das  parcelas
mensais,  o  parcelamento  será  rescindido,  vencendo-se  antecipadamente  o  saldo  devedor
remanescente, ao qual será acrescido o valor de 50% (cinquenta por cento), a título de multa
de mora, conforme § 6º do art. 98 da Lei nº. 8.212, de 24 de julho de 1991.

n) Ocorrendo a rescisão do parcelamento, o crédito será inscrito em dívida ativa
e executado, se for o caso, indicando-se à penhora o imóvel hipotecado ou o bem dado em
garantia.

o) A inscrição em dívida ativa do débito decorrente do saldo remanescente do
parcelamento não quitado será de responsabilidade da unidade da PGFN correspondente ao
domicílio do arrematante.

p)  A baixa da dívida nos sistemas da PGFN somente poderá ocorrer  após a
expedição da carta de arrematação, sendo utilizado como referência o valor da divida na data
da arrematação.

q) Aplicar-se-á o procedimento de parcelamento descrito no tópico seguinte, e
não neste, para os demais casos em que o exequente for a União/Fazenda Nacional mas não
se tratar de Execução Fiscal – a exemplo da execução de títulos judiciais.
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- Nos demais processos (art. 895 CPC):

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;
quando o bem for  vendido por valor  maior do que a avaliação,  a  quota parte deverá ser
proporcional.

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 ser 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
haver lance para pagamento à vista.

CDA(s) nº(s): 0061300520346
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Localização do(s) bem(ns):  Localidade Passo das Tropas, Rua Abreu Antonio
Coelho, nº 135 , Santa Maria/RS.

Depositário(a): Mariano Costa Júnior

Bem(ns) Penhorado(s):   5000m²  de  uma  fração  de  terras  com  área  de
20,6040 hectares, situada na zona rural, localizada no lugar denominado Passo das Tropas,
Camobi, neste município, com as seguintes confrontações: ao Norte, em linha quebrada, por
uma sanga e terras de Santo Dalla Porta, ao Sul, com o Arroio Taquarichin, ao Leste, em linha
quebrada, com terras de Santo Dalla Porta ou quem de direito, e, ao Oeste, em linha quebrada
com propriedade de Luiz Gabriel  Mortari  e  sua esposa,  matriculado no CRI local  sob nº
71.738, avaliados por R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), 01 (um) box de garagem,
nº 16,  localizado no subsolo ou primeiro pavimento do Ed.  Santa Luzia,  situado na zona
urbana desta cidade, na Rua Abreu Antonio Coelho, nº 135, esquina com a Major Duarte, box
esse localizado à direita de quem entra no subsolo, o terceiro após a escada de acesso, com
área privativa de 12,60m² e área total de 14,27m², correspondendo-lhe uma fração ideal de
0,0094 no terreno e nas coisas de uso comum, cujo edifício encontra-se construído sobre o
terreno situado na Rua Abreu Antonio oelho, esquina com a Rua Major Duarte, no quarteirão
formado por essa duas ruas e pelas Ruas Gerônimo Gomes e Aníbal Barão, constituído pelo
lote 7 e parte do lote 6 da quadra 18 da Vila Leste, medindo 34m05 de frente, a Leste, onde
entesta com a Rua Abreu Antonio carvalho, lado ímpar, com igual largura, ao Oeste, onde
limita-se com propriedade de Arlindo Denardin ou sucessores, pela parte restante do lote 6,
por 14m70 pelos lados Norte e Sul, esntestando, respectivamente, com a Rua major Duarte,
formando  esquina  e  com  propriedade  designada  sob  nº  12,  matriculado  no  Cartório  de
Registro de Imóveis local sob nº 57.340, avaliado por R$ 30.000,00 (trinta mil reais) , 01
(um) box de garagem, nº 17, localizado no subsolo ou primeiro pavimento do Ed. Santa
Luzia, situado na zona urbana desta cidade, na Rua Abreu Antonio Coelho, nº 135, esquina
com a Major Duarte, box esse localizado à direita de quem entra no pavimento, o último junto
às paredes Leste e Norte do prédio, com área privativa de 13,91m² e área total de 15,74m²,
correspondendo-lhe uma fração ideal de 0,0104 no terreno e nas coisas de uso comum, cujo
edifício encontra-se construído sobre o terreno situado na Rua Abreu Antonio oelho, esquina
com a Rua Major Duarte, no quarteirão formado por essa duas ruas e pelas Ruas Gerônimo
Gomes e Aníbal Barão, constituído pelo lote 7 e parte do lote 6 da quadra 18 da Vila Leste,
medindo 34m05 de frente, a Leste, onde entesta com a Rua Abreu Antonio carvalho, lado
ímpar, com igual largura, ao Oeste, onde limita-se com propriedade de Arlindo Denardin ou
sucessores, pela parte restante do lote 6, por 14m70 pelos lados Norte e Sul, esntestando,
respectivamente, com a Rua Major Duarte, formando esquina e com propriedade designada
sob nº 12, matriculado no Cartório de Registro de Imóveis local sob nº 57.341, avaliado por
R$  30.000,00  (trinta  mil  reais),  em  01/2018,  devendo  ser(em)  este(s)  o(s)  preço(s)  para
aquisição do(s) bem(ns) na primeira data designada para o leilão.

Ônus/Penhora: Em havendo arrematação, o valor da meação do cônjuge
não executado recairá sobre o produto da alienação do bem.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Rio Grande do Sul
4ª Vara Federal de Santa Maria

:: 710006055854 - eproc - :: https://eproc.jfrs.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_impri...

7 de 8 11/05/2018 11:34



5011875-73.2014.4.04.7102 710006055854 .V6

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 710006055854v6 e do código CRC 639e5cf0.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): DEBORA CORADINI PADOIN
Data e Hora: 9/5/2018, às 15:54:53
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Alameda Montevideo, 313, 3º Andar - Bairro: Dores - CEP: 97050-510 - Fone: (55)3220-3044 - Email:
rssma04@jfrs.jus.br

EXECUÇÃO FISCAL Nº 5011823-09.2016.4.04.7102/RS

EXEQUENTE: AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT

EXECUTADO: JOSÉ ANTONIO FRANCO LAGO

PERITO: JOYCE RIBEIRO

APENSO(S) ART.28 LEF: 5010857-12.2017.4.04.7102

EDITAL Nº 710006050076

            EDITAL DE LEILÕES E INTIMAÇÃO

O  EXCELENTÍSSIMO  SENHOR  DOUTOR  JOÃO  BATISTA  BRITO
OSÓRIO, JUIZ FEDERAL DA 4ª VARA FEDERAL 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: 05.06.2018, às 13 horas e 30 minutos, por preço igual ou superior ao
da avaliação.

2º Leilão: 19.06.2018, às 13 horas e 30 minutos, por qualquer valor, desde que
não seja vil.

3º Leilão: 28.06.2018, às 13 horas e 30 minutos, por qualquer valor, desde que
não seja vil.

4º Leilão: 03.07.2018, às 13 horas e 30 minutos, por qualquer valor, desde que
não seja vil.

Local: Hotel Continental, Rua Benjamin Constant, 1209, Santa Maria – 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:
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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.

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  última  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.
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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 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, 3] e 4º leilão 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 50% (cinquenta
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.
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-  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.

Condições de parcelamento:

a) Não será concedido parcelamento da arrematação de bens consumíveis e no
caso de concurso de penhora com credor privilegiado;

b)  No  caso  de  arrematação  parcelada  a  responsabilidade  pelo  controle  das
prestações ficará a cargo do exequente.

- Nos processos de Execução Fiscal em que o exequente é a União/Fazenda
Nacional

a)  Poderá  o  arrematante,  com  base  no  artigo  98  da  Lei  nº.  8.212/91,  com
redação que lhe deu a Lei no. 9.528, de 10 de dezembro de 1997, requerer o parcelamento do
valor da arrematação, da seguinte forma: a) será admitido o pagamento parcelado do maior
lance em quantidade máxima de 60 (sessenta) prestações iguais, mensais e sucessivas, no
valor mínimo de R$ 500,00 (quinhentos reais) cada uma. O valor de cada parcela, por ocasião
do pagamento, será acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação  e  Custódia  (SELIC),  acumulada  mensalmente,  calculados  a  partir  da  data  da
arrematação até o mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) relativamente ao
mês em que o pagamento estiver sendo efetuado.

b) Existindo reserva de quota-parte de cônjuge ou coproprietário não executado
sobre o bem, o arrematante deverá depositar, à vista, o montante equivalente à quota-parte,
calculada sobre  o  valor  da  avaliação;  o  parcelamento do saldo que  sobejar  obedecerá  às
demais regras estabelecidas neste tópico.

c) Com relação aos bens móveis, após expedida a carta de arrematação para
pagamento parcelado, será constituído penhor do bem arrematado em favor da União, quando
for  o  caso,  o  qual  será  registrado  na  repartição  competente  mediante  requerimento  do
arrematante. Para os bens imóveis, a carta de arrematação será levada pelo arrematante ao
respectivo Cartório de Registro de Imóveis para averbação da hipoteca em favor da União.

d) Tratando-se o bem arrematado de veículo, o prazo máximo do parcelamento
será de 04 (quatro) anos, em razão do disposto no art. 1.466 da Lei nº.  10.406, de 10 de
janeiro de 2002 (Código Civil).

e) O valor da primeira prestação deverá ser depositado no ato da arrematação e
será considerado como pagamento parcial,  devendo o saldo ser  dividido pelo  número de
meses restante, nos termos do item “a” do presente edital.
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f) O arrematante tomará a posição de devedor do Exequente, na hipótese do
pagamento parcelado, servindo o próprio bem arrematado como garantia do débito, por meio
de hipoteca, penhor ou alienação fiduciária em garantia.

g) O parcelamento do valor da arrematação será limitado ao montante da dívida
ativa objeto da execução.

h) O parcelamento da arrematação de bem cujo valor supere a dívida por ele
garantida, só será deferido quando o arrematante efetuar o depósito à vista da diferença, no
ato da arrematação, para levantamento do executado.

i) Na hipótese do valor da arrematação ser suficiente para a quitação da dívida
exequenda,  o  procurador da Fazenda Nacional  responsável pela atuação nos autos deverá
solicitar a extinção do processo de execução.

j)  Até  a  expedição da  carta  de  arrematação,  o  arrematante  deverá  continuar
depositando,  mensalmente,  as  parcelas  que  vierem a  se  vencer,  mediante  Documento  de
Depósitos Judiciais e Extrajudiciais (DJE), utilizando o código de receita nº. 4396.

k) Os valores depositados por meio de DJE permanecerão à disposição do juízo
até  que  seja  expedida  a  carta  de  arrematação,  quando  então  deve  ser  solicitada  a
transformação em pagamento definitivo.

l) Após a emissão da carta de arrematação, os valores deverão ser recolhidos por
meio de Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF), utilizando o código de
receita nº. 7739.

m)  Se  o  arrematante  deixar  de  pagar  no  vencimento  qualquer  das  parcelas
mensais,  o  parcelamento  será  rescindido,  vencendo-se  antecipadamente  o  saldo  devedor
remanescente, ao qual será acrescido o valor de 50% (cinquenta por cento), a título de multa
de mora, conforme § 6º do art. 98 da Lei nº. 8.212, de 24 de julho de 1991.

n) Ocorrendo a rescisão do parcelamento, o crédito será inscrito em dívida ativa
e executado, se for o caso, indicando-se à penhora o imóvel hipotecado ou o bem dado em
garantia.

o) A inscrição em dívida ativa do débito decorrente do saldo remanescente do
parcelamento não quitado será de responsabilidade da unidade da PGFN correspondente ao
domicílio do arrematante.

p)  A baixa da dívida nos sistemas da PGFN somente poderá ocorrer  após a
expedição da carta de arrematação, sendo utilizado como referência o valor da divida na data
da arrematação.

q) Aplicar-se-á o procedimento de parcelamento descrito no tópico seguinte, e
não neste, para os demais casos em que o exequente for a União/Fazenda Nacional mas não
se tratar de Execução Fiscal – a exemplo da execução de títulos judiciais.
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- Nos demais processos:

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
haver lance para pagamento à vista.

CDA(s) nº(s): 4.006.015440/16-67

Localização do(s) bem(ns):  Angelin  Bortholuzzi,  nº  690,  Vila  Progresso,
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Camobi, Santa Maria/RS.

Depositário(a): José Antônio Franco Lago

Bem(ns) Penhorado(s):   01  (um)  veículo Ford/Escort  1.0  Hobby,  ano  de
fabricação/modelo  1994,  cor  vermelha,  a  gasolina,  placa  IFO6735,  chassi
9BFZZZ54ZRB551621,  RENAVAM  592654079,  em  bom  estado  de  conservação  e  em
funcionamento, avaliado por R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais), em 09/2017, 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, 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 710006050076v3 e do código CRC 8ef99e41.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOÃO BATISTA BRITO OSÓRIO
Data e Hora: 9/5/2018, às 10:32:18
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Alameda Montevideo, 313, 3º Andar - Bairro: Dores - CEP: 97050-510 - Fone: (55)3220-3044 - Email:
rssma04@jfrs.jus.br

EXECUÇÃO FISCAL Nº 5010411-43.2016.4.04.7102/RS

EXEQUENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

EXECUTADO: DANIEL DA SILVA ADRIANO

PERITO: JOYCE RIBEIRO

EDITAL Nº 710006035091

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: 05.06.2018, às 13 horas e 30 minutos, por preço igual ou superior ao
da avaliação.

2º Leilão: 19.06.2018, às 13 horas e 30 minutos, por qualquer valor, desde que
não seja vil.

3º Leilão: 28.06.2018, às 13 horas e 30 minutos, por qualquer valor, desde que
não seja vil.

4º Leilão: 03.07.2018, às 13 horas e 30 minutos, por qualquer valor, desde que
não seja vil.

Local: Hotel Continental, Rua Benjamin Constant, 1209, Santa Maria – 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
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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.

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
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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
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  conjuge  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 50% (cinquenta
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; quando o bem for vendido por valor maior do que a avaliação, a quota parte
deverá ser proporcional.
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-  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, quando o bem for vendido por valor maior do que a avaliação,
a quota parte deverá ser proporcional.

Condições de parcelamento:

a) Não será concedido parcelamento da arrematação de bens consumíveis e no
caso de concurso de penhora com credor privilegiado;

b)  No  caso  de  arrematação  parcelada  a  responsabilidade  pelo  controle  das
prestações ficará a cargo do exequente.

- Nos processos de Execução Fiscal em que o exequente é a União/Fazenda
Nacional

a)  Poderá  o  arrematante,  com  base  no  artigo  98  da  Lei  nº.  8.212/91,  com
redação que lhe deu a Lei no. 9.528, de 10 de dezembro de 1997, requerer o parcelamento do
valor da arrematação, da seguinte forma: a) será admitido o pagamento parcelado do maior
lance em quantidade máxima de 60 (sessenta) prestações iguais, mensais e sucessivas, no
valor mínimo de R$ 500,00 (quinhentos reais) cada uma. O valor de cada parcela, por ocasião
do pagamento, será acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação  e  Custódia  (SELIC),  acumulada  mensalmente,  calculados  a  partir  da  data  da
arrematação até o mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) relativamente ao
mês em que o pagamento estiver sendo efetuado.

b) Existindo reserva de quota-parte de cônjuge ou coproprietário não executado
sobre o bem, o arrematante deverá depositar, à vista, o montante equivalente à quota-parte,
calculada sobre  o  valor  da  avaliação;  o  parcelamento do saldo que  sobejar  obedecerá  às
demais regras estabelecidas neste tópico; quando o bem for vendido por valor maior do que a
avaliação, a quota parte deverá ser proporcional.

c) Com relação aos bens móveis, após expedida a carta de arrematação para
pagamento parcelado, será constituído penhor do bem arrematado em favor da União, quando
for  o  caso,  o  qual  será  registrado  na  repartição  competente  mediante  requerimento  do
arrematante. Para os bens imóveis, a carta de arrematação será levada pelo arrematante ao
respectivo Cartório de Registro de Imóveis para averbação da hipoteca em favor da União.

d) Tratando-se o bem arrematado de veículo, o prazo máximo do parcelamento
será de 04 (quatro) anos, em razão do disposto no art. 1.466 da Lei nº.  10.406, de 10 de
janeiro de 2002 (Código Civil).

e) O valor da primeira prestação deverá ser depositado no ato da arrematação e
será considerado como pagamento parcial,  devendo o saldo ser  dividido pelo  número de
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meses restante, nos termos do item “a” do presente edital.

f) O arrematante tomará a posição de devedor do Exequente, na hipótese do
pagamento parcelado, servindo o próprio bem arrematado como garantia do débito, por meio
de hipoteca, penhor ou alienação fiduciária em garantia.

g) O parcelamento do valor da arrematação será limitado ao montante da dívida
ativa objeto da execução.

h) O parcelamento da arrematação de bem cujo valor supere a dívida por ele
garantida, só será deferido quando o arrematante efetuar o depósito à vista da diferença, no
ato da arrematação, para levantamento do executado.

i) Na hipótese do valor da arrematação ser suficiente para a quitação da dívida
exequenda,  o  procurador da Fazenda Nacional  responsável pela atuação nos autos deverá
solicitar a extinção do processo de execução.

j)  Até  a  expedição da  carta  de  arrematação,  o  arrematante  deverá  continuar
depositando,  mensalmente,  as  parcelas  que  vierem a  se  vencer,  mediante  Documento  de
Depósitos Judiciais e Extrajudiciais (DJE), utilizando o código de receita nº. 4396.

k) Os valores depositados por meio de DJE permanecerão à disposição do juízo
até  que  seja  expedida  a  carta  de  arrematação,  quando  então  deve  ser  solicitada  a
transformação em pagamento definitivo.

l) Após a emissão da carta de arrematação, os valores deverão ser recolhidos por
meio de Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF), utilizando o código de
receita nº. 7739.

m)  Se  o  arrematante  deixar  de  pagar  no  vencimento  qualquer  das  parcelas
mensais,  o  parcelamento  será  rescindido,  vencendo-se  antecipadamente  o  saldo  devedor
remanescente, ao qual será acrescido o valor de 50% (cinquenta por cento), a título de multa
de mora, conforme § 6º do art. 98 da Lei nº. 8.212, de 24 de julho de 1991.

n) Ocorrendo a rescisão do parcelamento, o crédito será inscrito em dívida ativa
e executado, se for o caso, indicando-se à penhora o imóvel hipotecado ou o bem dado em
garantia.

o) A inscrição em dívida ativa do débito decorrente do saldo remanescente do
parcelamento não quitado será de responsabilidade da unidade da PGFN correspondente ao
domicílio do arrematante.

p)  A baixa da dívida nos sistemas da PGFN somente poderá ocorrer  após a
expedição da carta de arrematação, sendo utilizado como referência o valor da divida na data
da arrematação.

q) Aplicar-se-á o procedimento de parcelamento descrito no tópico seguinte, e
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não neste, para os demais casos em que o exequente for a União/Fazenda Nacional mas não
se tratar de Execução Fiscal – a exemplo da execução de títulos judiciais.

- Nos demais processos (art. 895, CPC:

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 ser 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
haver lance para pagamento à vista.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Rio Grande do Sul
4ª Vara Federal de Santa Maria

:: 710006035091 - eproc - :: https://eproc.jfrs.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_impri...

6 de 7 11/05/2018 11:49



5010411-43.2016.4.04.7102 710006035091 .V3

CDA(s) nº(s): 0010701596004

Localização do(s) bem(ns): Av. Borges de Medeiros, nº 1988/302, Santa Maria

Depositário(a): Daniel da Silva Adriano

Bem(ns) Penhorado(s):  01  (um)  automóvel  TOYOTA/COROLLA
SEG18VVT, ano/modelo 2003/2004,  cor  preta,  a  gasolina,  placa AUN 0562,  RENAVAM
815283580, chassi 9BR53ZEC248537229, em bom estado, estofamento, lataria e pintura bem
conservados, com pequenos salpiques no capô, avaliado por R$ 25.600,00 (vinte e cinco mil e
seiscentos  reais),  em 02/2018,  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 710006035091v3 e do código CRC 3dbe3041.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): DEBORA CORADINI PADOIN
Data e Hora: 7/5/2018, às 15:18:31
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Alameda Montevideo, 313, 3º Andar - Bairro: Dores - CEP: 97050-510 - Fone: (55)3220-3044 - Email:
rssma04@jfrs.jus.br

EXECUÇÃO FISCAL Nº 5010406-89.2014.4.04.7102/RS

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

EXECUTADO: CARVALHO & FERREIRA LTDA - ME
ADVOGADO: DANIELE ZAPPE BISOGNO MACHADO
ADVOGADO: VAGNER JOSE SOBIERAI
ADVOGADO: MIGUEL CAETANO PASSINI

UNIDADE EXTERNA: PAB JUSTIÇA FEDERAL SANTA MARIA, RS

PERITO: JOYCE RIBEIRO

EDITAL Nº 710006056437

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: 05.06.2018, às 13 horas e 30 minutos, por preço igual ou superior ao
da avaliação.

2º Leilão: 19.06.2018, às 13 horas e 30 minutos, por qualquer valor, desde que
não seja vil.

3º Leilão: 28.06.2018, às 13 horas e 30 minutos, por qualquer valor, desde que
não seja vil.

4º Leilão: 03.07.2018, às 13 horas e 30 minutos, por qualquer valor, desde que
não seja vil.

Local: Hotel Continental, Rua Benjamin Constant, 1209, Santa Maria – RS  e
através do site www.leiloesjudiciaisrs.com.br
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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.

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  última  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.
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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 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 conjuge 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).

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 50% (cinquenta
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; quando o bem for  vendido por valor  maior do que a avaliação a quota parte
deverá ser proporcional.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Rio Grande do Sul
4ª Vara Federal de Santa Maria

:: 710006056437 - eproc - :: https://eproc.jfrs.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_impri...

3 de 7 11/05/2018 11:50



5010406-89.2014.4.04.7102 710006056437 .V2

-  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;  quando  o  bem  for  vendido  por  valor  maior  do  que  a
avaliação, a quota parte deverá ser proporcional.

Condições de parcelamento:

a) Não será concedido parcelamento da arrematação de bens consumíveis e no
caso de concurso de penhora com credor privilegiado;

b)  No  caso  de  arrematação  parcelada  a  responsabilidade  pelo  controle  das
prestações ficará a cargo do exequente.

- Nos processos de Execução Fiscal em que o exequente é a União/Fazenda
Nacional

a)  Poderá  o  arrematante,  com  base  no  artigo  98  da  Lei  nº.  8.212/91,  com
redação que lhe deu a Lei no. 9.528, de 10 de dezembro de 1997, requerer o parcelamento do
valor da arrematação, da seguinte forma: a) será admitido o pagamento parcelado do maior
lance em quantidade máxima de 60 (sessenta) prestações iguais, mensais e sucessivas, no
valor mínimo de R$ 500,00 (quinhentos reais) cada uma. O valor de cada parcela, por ocasião
do pagamento, será acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação  e  Custódia  (SELIC),  acumulada  mensalmente,  calculados  a  partir  da  data  da
arrematação até o mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) relativamente ao
mês em que o pagamento estiver sendo efetuado.

b) Existindo reserva de quota-parte de cônjuge ou coproprietário não executado
sobre o bem, o arrematante deverá depositar, à vista, o montante equivalente à quota-parte,
calculada sobre  o  valor  da  avaliação;  o  parcelamento do saldo que  sobejar  obedecerá  às
demais regras estabelecidas neste tópico; quando o bem for vendido por valor maior do que a
avaliação, a quota parte deverá ser proporcional, quando o bem for vendido por valor maior
do que a avaliação, a quota parte deverá ser proporcional.

c) Com relação aos bens móveis, após expedida a carta de arrematação para
pagamento parcelado, será constituído penhor do bem arrematado em favor da União, quando
for  o  caso,  o  qual  será  registrado  na  repartição  competente  mediante  requerimento  do
arrematante. Para os bens imóveis, a carta de arrematação será levada pelo arrematante ao
respectivo Cartório de Registro de Imóveis para averbação da hipoteca em favor da União.

d) Tratando-se o bem arrematado de veículo, o prazo máximo do parcelamento
será de 04 (quatro) anos, em razão do disposto no art. 1.466 da Lei nº.  10.406, de 10 de
janeiro de 2002 (Código Civil).

e) O valor da primeira prestação deverá ser depositado no ato da arrematação e
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será considerado como pagamento parcial,  devendo o saldo ser  dividido pelo  número de
meses restante, nos termos do item “a” do presente edital.

f) O arrematante tomará a posição de devedor do Exequente, na hipótese do
pagamento parcelado, servindo o próprio bem arrematado como garantia do débito, por meio
de hipoteca, penhor ou alienação fiduciária em garantia.

g) O parcelamento do valor da arrematação será limitado ao montante da dívida
ativa objeto da execução.

h) O parcelamento da arrematação de bem cujo valor supere a dívida por ele
garantida, só será deferido quando o arrematante efetuar o depósito à vista da diferença, no
ato da arrematação, para levantamento do executado.

i) Na hipótese do valor da arrematação ser suficiente para a quitação da dívida
exequenda,  o  procurador da Fazenda Nacional  responsável pela atuação nos autos deverá
solicitar a extinção do processo de execução.

j)  Até  a  expedição da  carta  de  arrematação,  o  arrematante  deverá  continuar
depositando,  mensalmente,  as  parcelas  que  vierem a  se  vencer,  mediante  Documento  de
Depósitos Judiciais e Extrajudiciais (DJE), utilizando o código de receita nº. 4396.

k) Os valores depositados por meio de DJE permanecerão à disposição do juízo
até  que  seja  expedida  a  carta  de  arrematação,  quando  então  deve  ser  solicitada  a
transformação em pagamento definitivo.

l) Após a emissão da carta de arrematação, os valores deverão ser recolhidos por
meio de Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF), utilizando o código de
receita nº. 7739.

m)  Se  o  arrematante  deixar  de  pagar  no  vencimento  qualquer  das  parcelas
mensais,  o  parcelamento  será  rescindido,  vencendo-se  antecipadamente  o  saldo  devedor
remanescente, ao qual será acrescido o valor de 50% (cinquenta por cento), a título de multa
de mora, conforme § 6º do art. 98 da Lei nº. 8.212, de 24 de julho de 1991.

n) Ocorrendo a rescisão do parcelamento, o crédito será inscrito em dívida ativa
e executado, se for o caso, indicando-se à penhora o imóvel hipotecado ou o bem dado em
garantia.

o) A inscrição em dívida ativa do débito decorrente do saldo remanescente do
parcelamento não quitado será de responsabilidade da unidade da PGFN correspondente ao
domicílio do arrematante.

p)  A baixa da dívida nos sistemas da PGFN somente poderá ocorrer  após a
expedição da carta de arrematação, sendo utilizado como referência o valor da divida na data
da arrematação.
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q) Aplicar-se-á o procedimento de parcelamento descrito no tópico seguinte, e
não neste, para os demais casos em que o exequente for a União/Fazenda Nacional mas não
se tratar de Execução Fiscal – a exemplo da execução de títulos judiciais.

- Nos demais processos (art. 895 CPC):

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;
quando o bem for  vendido por valor  maior do que a avaliação,  a  quota parte deverá ser
proporcional.

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 ser 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
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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): 73, 149

Localização do(s) bem(ns):   Rau  Luiz  Petry,  quadra  27,  casa  07,  COHAB
Fernando Ferrari, Santa Maria/RS.

Depositário(a): Thales William Puhl de Carvalho

Bem(ns) Penhorado(s): 01 (uma) balança eletrônica, marca Toledo, modelo
Prix 4, com capacidade de pesagem para 30 kg, nº de série 01076014428, em bom estado de
conservação e em funcionamento, avaliada por R$ 1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta
reais), 01 (uma) balança eletrônica, marca Toledo, modelo Prix 4 UNO, com capacidade de
pesagem  para  15  kg,  nº  de  série  10870259,  em  bom  estado  de  conservação  e  em
funcionamento, avaliada por R$ 1.530,00 (um mil quinhentos e trinta reais),  em 04/2018,
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 710006056437v2 e do código CRC 2e8e087e.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): DEBORA CORADINI PADOIN
Data e Hora: 9/5/2018, às 15:54:53
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Alameda Montevideo, 313, 3º Andar - Bairro: Dores - CEP: 97050-510 - Fone: (55)3220-3044 - Email:
rssma04@jfrs.jus.br

EXECUÇÃO FISCAL Nº 5010174-09.2016.4.04.7102/RS

EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL - CRC/RS

EXECUTADO: FRANCISCO JORGE ABAIDE JÚNIOR
ADVOGADO: FRANCISCO JORGE ABAIDE

PERITO: JOYCE RIBEIRO

EDITAL Nº 710006056112

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: 05.06.2018, às 13 horas e 30 minutos, por preço igual ou superior ao
da avaliação.

2º Leilão: 19.06.2018, às 13 horas e 30 minutos, por qualquer valor, desde que
não seja vil.

3º Leilão: 28.06.2018, às 13 horas e 30 minutos, por qualquer valor, desde que
não seja vil.

4º Leilão: 03.07.2018, às 13 horas e 30 minutos, por qualquer valor, desde que
não seja vil.

Local: Hotel Continental, Rua Benjamin Constant, 1209, Santa Maria – 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
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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.

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  última  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
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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 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 conjuge 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).

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 50% (cinquenta
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; quando o bem for  vendido por valor  maior do que a avaliação a quota parte
deverá ser proporcional.

-  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;  quando  o  bem  for  vendido  por  valor  maior  do  que  a
avaliação, a quota parte deverá ser proporcional.

Condições de parcelamento:

a) Não será concedido parcelamento da arrematação de bens consumíveis e no
caso de concurso de penhora com credor privilegiado;

b)  No  caso  de  arrematação  parcelada  a  responsabilidade  pelo  controle  das
prestações ficará a cargo do exequente.

- Nos processos de Execução Fiscal em que o exequente é a União/Fazenda
Nacional

a)  Poderá  o  arrematante,  com  base  no  artigo  98  da  Lei  nº.  8.212/91,  com
redação que lhe deu a Lei no. 9.528, de 10 de dezembro de 1997, requerer o parcelamento do
valor da arrematação, da seguinte forma: a) será admitido o pagamento parcelado do maior
lance em quantidade máxima de 60 (sessenta) prestações iguais, mensais e sucessivas, no
valor mínimo de R$ 500,00 (quinhentos reais) cada uma. O valor de cada parcela, por ocasião
do pagamento, será acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação  e  Custódia  (SELIC),  acumulada  mensalmente,  calculados  a  partir  da  data  da
arrematação até o mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) relativamente ao
mês em que o pagamento estiver sendo efetuado.

b) Existindo reserva de quota-parte de cônjuge ou coproprietário não executado
sobre o bem, o arrematante deverá depositar, à vista, o montante equivalente à quota-parte,
calculada sobre  o  valor  da  avaliação;  o  parcelamento do saldo que  sobejar  obedecerá  às
demais regras estabelecidas neste tópico; quando o bem for vendido por valor maior do que a
avaliação, a quota parte deverá ser proporcional, quando o bem for vendido por valor maior
do que a avaliação, a quota parte deverá ser proporcional.

c) Com relação aos bens móveis, após expedida a carta de arrematação para
pagamento parcelado, será constituído penhor do bem arrematado em favor da União, quando
for  o  caso,  o  qual  será  registrado  na  repartição  competente  mediante  requerimento  do
arrematante. Para os bens imóveis, a carta de arrematação será levada pelo arrematante ao
respectivo Cartório de Registro de Imóveis para averbação da hipoteca em favor da União.

d) Tratando-se o bem arrematado de veículo, o prazo máximo do parcelamento
será de 04 (quatro) anos, em razão do disposto no art. 1.466 da Lei nº.  10.406, de 10 de
janeiro de 2002 (Código Civil).

e) O valor da primeira prestação deverá ser depositado no ato da arrematação e
será considerado como pagamento parcial,  devendo o saldo ser  dividido pelo  número de
meses restante, nos termos do item “a” do presente edital.
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f) O arrematante tomará a posição de devedor do Exequente, na hipótese do
pagamento parcelado, servindo o próprio bem arrematado como garantia do débito, por meio
de hipoteca, penhor ou alienação fiduciária em garantia.

g) O parcelamento do valor da arrematação será limitado ao montante da dívida
ativa objeto da execução.

h) O parcelamento da arrematação de bem cujo valor supere a dívida por ele
garantida, só será deferido quando o arrematante efetuar o depósito à vista da diferença, no
ato da arrematação, para levantamento do executado.

i) Na hipótese do valor da arrematação ser suficiente para a quitação da dívida
exequenda,  o  procurador da Fazenda Nacional  responsável pela atuação nos autos deverá
solicitar a extinção do processo de execução.

j)  Até  a  expedição da  carta  de  arrematação,  o  arrematante  deverá  continuar
depositando,  mensalmente,  as  parcelas  que  vierem a  se  vencer,  mediante  Documento  de
Depósitos Judiciais e Extrajudiciais (DJE), utilizando o código de receita nº. 4396.

k) Os valores depositados por meio de DJE permanecerão à disposição do juízo
até  que  seja  expedida  a  carta  de  arrematação,  quando  então  deve  ser  solicitada  a
transformação em pagamento definitivo.

l) Após a emissão da carta de arrematação, os valores deverão ser recolhidos por
meio de Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF), utilizando o código de
receita nº. 7739.

m)  Se  o  arrematante  deixar  de  pagar  no  vencimento  qualquer  das  parcelas
mensais,  o  parcelamento  será  rescindido,  vencendo-se  antecipadamente  o  saldo  devedor
remanescente, ao qual será acrescido o valor de 50% (cinquenta por cento), a título de multa
de mora, conforme § 6º do art. 98 da Lei nº. 8.212, de 24 de julho de 1991.

n) Ocorrendo a rescisão do parcelamento, o crédito será inscrito em dívida ativa
e executado, se for o caso, indicando-se à penhora o imóvel hipotecado ou o bem dado em
garantia.

o) A inscrição em dívida ativa do débito decorrente do saldo remanescente do
parcelamento não quitado será de responsabilidade da unidade da PGFN correspondente ao
domicílio do arrematante.

p)  A baixa da dívida nos sistemas da PGFN somente poderá ocorrer  após a
expedição da carta de arrematação, sendo utilizado como referência o valor da divida na data
da arrematação.

q) Aplicar-se-á o procedimento de parcelamento descrito no tópico seguinte, e
não neste, para os demais casos em que o exequente for a União/Fazenda Nacional mas não
se tratar de Execução Fiscal – a exemplo da execução de títulos judiciais.
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- Nos demais processos (art. 895 CPC):

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;
quando o bem for  vendido por valor  maior do que a avaliação,  a  quota parte deverá ser
proporcional.

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 ser 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
haver lance para pagamento à vista.

CDA(s) nº(s): 2008/006723
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Localização do(s) bem(ns):  Av. Osvaldo Cruz, nº 1118, Santa Maria/RS.

Depositário(a): Leiloeira

Bem(ns) Penhorado(s):  01  (uma)  motocicleta  Honda/NX  350  Sahara,
ano/modelo  1993,  cor  azul,  placa  IBC  8606,  chassi  9C2ND0501PRP00163,  RENAVAM
613502752, a gasolina, sem bateria, sem funcionamento,  avaliada por R$ 3.000,00 (três mil
reais), em 12/2017, 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 710006056112v2 e do código CRC 933341c0.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): DEBORA CORADINI PADOIN
Data e Hora: 9/5/2018, às 15:54:52
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Alameda Montevideo, 313, 3º Andar - Bairro: Dores - CEP: 97050-510 - Fone: (55)3220-3044 - Email:
rssma04@jfrs.jus.br

EXECUÇÃO FISCAL Nº 5009921-26.2013.4.04.7102/RS

EXEQUENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

EXECUTADO: ANTONIO CEZAR JUNG
ADVOGADO: EDER FRANCIEL EINLOFT
ADVOGADO: VINICIUS STRAZZABOSCO ROVEDA

PERITO: JOYCE RIBEIRO

EDITAL Nº 710006061617

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: 05.06.2018, às 13 horas e 30 minutos, por preço igual ou superior ao
da avaliação.

2º Leilão: 19.06.2018, às 13 horas e 30 minutos, por qualquer valor, desde que
não seja vil.

3º Leilão: 28.06.2018, às 13 horas e 30 minutos, por qualquer valor, desde que
não seja vil.

4º Leilão: 03.07.2018, às 13 horas e 30 minutos, por qualquer valor, desde que
não seja vil.

Local: Hotel Continental, Rua Benjamin Constant, 1209, Santa Maria – 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:
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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.

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  última  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.
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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 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 conjuge 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).

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 50% (cinquenta
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; quando o bem for  vendido por valor  maior do que a avaliação a quota parte
deverá ser proporcional.

-  recaindo  a  alienação  sobre  bem  indivisível  com  reserva  de  quotas-parte
superior  a  50%  (meação  de  cônjuge  ou  quotas  de  coproprietários  alheios  à  execução),
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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;  quando  o  bem  for  vendido  por  valor  maior  do  que  a
avaliação, a quota parte deverá ser proporcional.

Condições de parcelamento:

a) Não será concedido parcelamento da arrematação de bens consumíveis e no
caso de concurso de penhora com credor privilegiado;

b)  No  caso  de  arrematação  parcelada  a  responsabilidade  pelo  controle  das
prestações ficará a cargo do exequente.

- Nos processos de Execução Fiscal em que o exequente é a União/Fazenda
Nacional

a)  Poderá  o  arrematante,  com  base  no  artigo  98  da  Lei  nº.  8.212/91,  com
redação que lhe deu a Lei no. 9.528, de 10 de dezembro de 1997, requerer o parcelamento do
valor da arrematação, da seguinte forma: a) será admitido o pagamento parcelado do maior
lance em quantidade máxima de 60 (sessenta) prestações iguais, mensais e sucessivas, no
valor mínimo de R$ 500,00 (quinhentos reais) cada uma. O valor de cada parcela, por ocasião
do pagamento, será acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação  e  Custódia  (SELIC),  acumulada  mensalmente,  calculados  a  partir  da  data  da
arrematação até o mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) relativamente ao
mês em que o pagamento estiver sendo efetuado.

b) Existindo reserva de quota-parte de cônjuge ou coproprietário não executado
sobre o bem, o arrematante deverá depositar, à vista, o montante equivalente à quota-parte,
calculada sobre  o  valor  da  avaliação;  o  parcelamento do saldo que  sobejar  obedecerá  às
demais regras estabelecidas neste tópico; quando o bem for vendido por valor maior do que a
avaliação, a quota parte deverá ser proporcional, quando o bem for vendido por valor maior
do que a avaliação, a quota parte deverá ser proporcional.

c) Com relação aos bens móveis, após expedida a carta de arrematação para
pagamento parcelado, será constituído penhor do bem arrematado em favor da União, quando
for  o  caso,  o  qual  será  registrado  na  repartição  competente  mediante  requerimento  do
arrematante. Para os bens imóveis, a carta de arrematação será levada pelo arrematante ao
respectivo Cartório de Registro de Imóveis para averbação da hipoteca em favor da União.

d) Tratando-se o bem arrematado de veículo, o prazo máximo do parcelamento
será de 04 (quatro) anos, em razão do disposto no art. 1.466 da Lei nº.  10.406, de 10 de
janeiro de 2002 (Código Civil).

e) O valor da primeira prestação deverá ser depositado no ato da arrematação e
será considerado como pagamento parcial,  devendo o saldo ser  dividido pelo  número de
meses restante, nos termos do item “a” do presente edital.
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f) O arrematante tomará a posição de devedor do Exequente, na hipótese do
pagamento parcelado, servindo o próprio bem arrematado como garantia do débito, por meio
de hipoteca, penhor ou alienação fiduciária em garantia.

g) O parcelamento do valor da arrematação será limitado ao montante da dívida
ativa objeto da execução.

h) O parcelamento da arrematação de bem cujo valor supere a dívida por ele
garantida, só será deferido quando o arrematante efetuar o depósito à vista da diferença, no
ato da arrematação, para levantamento do executado.

i) Na hipótese do valor da arrematação ser suficiente para a quitação da dívida
exequenda,  o  procurador da Fazenda Nacional  responsável pela atuação nos autos deverá
solicitar a extinção do processo de execução.

j)  Até  a  expedição da  carta  de  arrematação,  o  arrematante  deverá  continuar
depositando,  mensalmente,  as  parcelas  que  vierem a  se  vencer,  mediante  Documento  de
Depósitos Judiciais e Extrajudiciais (DJE), utilizando o código de receita nº. 4396.

k) Os valores depositados por meio de DJE permanecerão à disposição do juízo
até  que  seja  expedida  a  carta  de  arrematação,  quando  então  deve  ser  solicitada  a
transformação em pagamento definitivo.

l) Após a emissão da carta de arrematação, os valores deverão ser recolhidos por
meio de Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF), utilizando o código de
receita nº. 7739.

m)  Se  o  arrematante  deixar  de  pagar  no  vencimento  qualquer  das  parcelas
mensais,  o  parcelamento  será  rescindido,  vencendo-se  antecipadamente  o  saldo  devedor
remanescente, ao qual será acrescido o valor de 50% (cinquenta por cento), a título de multa
de mora, conforme § 6º do art. 98 da Lei nº. 8.212, de 24 de julho de 1991.

n) Ocorrendo a rescisão do parcelamento, o crédito será inscrito em dívida ativa
e executado, se for o caso, indicando-se à penhora o imóvel hipotecado ou o bem dado em
garantia.

o) A inscrição em dívida ativa do débito decorrente do saldo remanescente do
parcelamento não quitado será de responsabilidade da unidade da PGFN correspondente ao
domicílio do arrematante.

p)  A baixa da dívida nos sistemas da PGFN somente poderá ocorrer  após a
expedição da carta de arrematação, sendo utilizado como referência o valor da divida na data
da arrematação.

q) Aplicar-se-á o procedimento de parcelamento descrito no tópico seguinte, e
não neste, para os demais casos em que o exequente for a União/Fazenda Nacional mas não
se tratar de Execução Fiscal – a exemplo da execução de títulos judiciais.
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- Nos demais processos (art. 895 CPC):

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;
quando o bem for  vendido por valor  maior do que a avaliação,  a  quota parte deverá ser
proporcional.

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 ser 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
haver lance para pagamento à vista.

CDA(s) nº(s): 0010600210615
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Localização do(s) bem(ns): Rua Daltro Filho, nº 1452, Santa Maria/RS.

Depositário(a): Antonio Cezar Jung

Bem(ns) Penhorado(s): 01 (um) box de garagem nº 09, localizado no Edíficio
Tartana, localizado na Rua Daltro Filho, nº 1452, esquina com a Rua Appel, zona urbana
desta cidade, com área privativa de 12,00m², área total de 14,323m² e fração ideal equivalente
a 0,0058 no terreno e nas coisas de uso comum. O terreno onde se assenta o prédio tem uma
área superficial de 600,00m² e as seguinte medidas e confrontações: a Oeste mede 30,00m e
confronta com a Rua Appel, a Leste mede 30,00m e confronta com propriedade de Diniz
Sibemberg,  ao Sul,  mede 20,00m e confronta com a Rua Daltro Filho, e, ao Norte mede
20,00m, confrontando com propriedade dos sucessores de Otávio Vasconcellos, matriculado
no CRI local sob nº 117.239, avaliado 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 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 710006061617v2 e do código CRC 169578ec.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): DEBORA CORADINI PADOIN
Data e Hora: 9/5/2018, às 17:8:43
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Alameda Montevideo, 313, 3º Andar - Bairro: Dores - CEP: 97050-510 - Fone: (55)3220-3044 - Email:
rssma04@jfrs.jus.br

EXECUÇÃO FISCAL Nº 5009867-55.2016.4.04.7102/RS

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

EXECUTADO: ADRIANO NASCIMENTO MANGINI

EXECUTADO: MAJTECH COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA

PERITO: JOYCE RIBEIRO

EDITAL Nº 710006052588

            EDITAL DE LEILÕES E INTIMAÇÃO

O  EXCELENTÍSSIMO  SENHOR  DOUTOR  JOÃO  BATISTA  BRITO
OSÓRIO, JUIZ FEDERAL DA 4ª VARA FEDERAL 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: 05.06.2018, às 13 horas e 30 minutos, por preço igual ou superior ao
da avaliação.

2º Leilão: 19.06.2018, às 13 horas e 30 minutos, por qualquer valor, desde que
não seja vil.

3º Leilão: 28.06.2018, às 13 horas e 30 minutos, por qualquer valor, desde que
não seja vil.

4º Leilão: 03.07.2018, às 13 horas e 30 minutos, por qualquer valor, desde que
não seja vil.

Local: Hotel Continental, Rua Benjamin Constant, 1209, Santa Maria – 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:
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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.

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  última  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.
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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 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, 3] e 4º leilão 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 50% (cinquenta
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.
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-  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.

Condições de parcelamento:

a) Não será concedido parcelamento da arrematação de bens consumíveis e no
caso de concurso de penhora com credor privilegiado;

b)  No  caso  de  arrematação  parcelada  a  responsabilidade  pelo  controle  das
prestações ficará a cargo do exequente.

- Nos processos de Execução Fiscal em que o exequente é a União/Fazenda
Nacional

a)  Poderá  o  arrematante,  com  base  no  artigo  98  da  Lei  nº.  8.212/91,  com
redação que lhe deu a Lei no. 9.528, de 10 de dezembro de 1997, requerer o parcelamento do
valor da arrematação, da seguinte forma: a) será admitido o pagamento parcelado do maior
lance em quantidade máxima de 60 (sessenta) prestações iguais, mensais e sucessivas, no
valor mínimo de R$ 500,00 (quinhentos reais) cada uma. O valor de cada parcela, por ocasião
do pagamento, será acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação  e  Custódia  (SELIC),  acumulada  mensalmente,  calculados  a  partir  da  data  da
arrematação até o mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) relativamente ao
mês em que o pagamento estiver sendo efetuado.

b) Existindo reserva de quota-parte de cônjuge ou coproprietário não executado
sobre o bem, o arrematante deverá depositar, à vista, o montante equivalente à quota-parte,
calculada sobre  o  valor  da  avaliação;  o  parcelamento do saldo que  sobejar  obedecerá  às
demais regras estabelecidas neste tópico.

c) Com relação aos bens móveis, após expedida a carta de arrematação para
pagamento parcelado, será constituído penhor do bem arrematado em favor da União, quando
for  o  caso,  o  qual  será  registrado  na  repartição  competente  mediante  requerimento  do
arrematante. Para os bens imóveis, a carta de arrematação será levada pelo arrematante ao
respectivo Cartório de Registro de Imóveis para averbação da hipoteca em favor da União.

d) Tratando-se o bem arrematado de veículo, o prazo máximo do parcelamento
será de 04 (quatro) anos, em razão do disposto no art. 1.466 da Lei nº.  10.406, de 10 de
janeiro de 2002 (Código Civil).

e) O valor da primeira prestação deverá ser depositado no ato da arrematação e
será considerado como pagamento parcial,  devendo o saldo ser  dividido pelo  número de
meses restante, nos termos do item “a” do presente edital.
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f) O arrematante tomará a posição de devedor do Exequente, na hipótese do
pagamento parcelado, servindo o próprio bem arrematado como garantia do débito, por meio
de hipoteca, penhor ou alienação fiduciária em garantia.

g) O parcelamento do valor da arrematação será limitado ao montante da dívida
ativa objeto da execução.

h) O parcelamento da arrematação de bem cujo valor supere a dívida por ele
garantida, só será deferido quando o arrematante efetuar o depósito à vista da diferença, no
ato da arrematação, para levantamento do executado.

i) Na hipótese do valor da arrematação ser suficiente para a quitação da dívida
exequenda,  o  procurador da Fazenda Nacional  responsável pela atuação nos autos deverá
solicitar a extinção do processo de execução.

j)  Até  a  expedição da  carta  de  arrematação,  o  arrematante  deverá  continuar
depositando,  mensalmente,  as  parcelas  que  vierem a  se  vencer,  mediante  Documento  de
Depósitos Judiciais e Extrajudiciais (DJE), utilizando o código de receita nº. 4396.

k) Os valores depositados por meio de DJE permanecerão à disposição do juízo
até  que  seja  expedida  a  carta  de  arrematação,  quando  então  deve  ser  solicitada  a
transformação em pagamento definitivo.

l) Após a emissão da carta de arrematação, os valores deverão ser recolhidos por
meio de Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF), utilizando o código de
receita nº. 7739.

m)  Se  o  arrematante  deixar  de  pagar  no  vencimento  qualquer  das  parcelas
mensais,  o  parcelamento  será  rescindido,  vencendo-se  antecipadamente  o  saldo  devedor
remanescente, ao qual será acrescido o valor de 50% (cinquenta por cento), a título de multa
de mora, conforme § 6º do art. 98 da Lei nº. 8.212, de 24 de julho de 1991.

n) Ocorrendo a rescisão do parcelamento, o crédito será inscrito em dívida ativa
e executado, se for o caso, indicando-se à penhora o imóvel hipotecado ou o bem dado em
garantia.

o) A inscrição em dívida ativa do débito decorrente do saldo remanescente do
parcelamento não quitado será de responsabilidade da unidade da PGFN correspondente ao
domicílio do arrematante.

p)  A baixa da dívida nos sistemas da PGFN somente poderá ocorrer  após a
expedição da carta de arrematação, sendo utilizado como referência o valor da divida na data
da arrematação.

q) Aplicar-se-á o procedimento de parcelamento descrito no tópico seguinte, e
não neste, para os demais casos em que o exequente for a União/Fazenda Nacional mas não
se tratar de Execução Fiscal – a exemplo da execução de títulos judiciais.
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- Nos demais processos:

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
haver lance para pagamento à vista.

CDA(s) nº(s): 79052005

Localização do(s) bem(ns): BR 472, casa 17, Beco da Coca-Cola, Uruguaiana,
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RS

Depositário(a): Adriano Nascimento Mangini

Bem(ns) Penhorado(s):   01  (um)  reboque  ISIDOC  CIA  501,  ano  2015,
espécie carga, cor prata, placa IWV 7931, chassi 98ZCLAS01FG002080, em bom estado de
conservação, avaliado por R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), em 04/2017, 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 710006052588v2 e do código CRC 119d90a4.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): DEBORA CORADINI PADOIN
Data e Hora: 9/5/2018, às 15:58:4
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Alameda Montevideo, 313, 3º Andar - Bairro: Dores - CEP: 97050-510 - Fone: (55)3220-3044 - Email:
rssma04@jfrs.jus.br

EXECUÇÃO FISCAL Nº 5009314-08.2016.4.04.7102/RS

EXEQUENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

EXECUTADO: SANTANA CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA
ADVOGADO: RAFAEL HÖHER
ADVOGADO: MICHELE GOMES CIOCCARI

PERITO: JOYCE RIBEIRO

EDITAL Nº 710006043562

            EDITAL DE LEILÕES E INTIMAÇÃO

O  EXCELENTÍSSIMO  SENHOR  DOUTOR  JOÃO  BATISTA  BRITO
OSÓRIO, JUIZ FEDERAL DA 4ª VARA FEDERAL 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: 05.06.2018, às 13 horas e 30 minutos, por preço igual ou superior ao
da avaliação.

2º Leilão: 19.06.2018, às 13 horas e 30 minutos, por qualquer valor, desde que
não seja vil.

3º Leilão: 28.06.2018, às 13 horas e 30 minutos, por qualquer valor, desde que
não seja vil.

4º Leilão: 03.07.2018, às 13 horas e 30 minutos, por qualquer valor, desde que
não seja vil.

Local: Hotel Continental, Rua Benjamin Constant, 1209, Santa Maria – 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:
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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.

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  última  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.
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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 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, 3] e 4º leilão 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 50% (cinquenta
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.
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-  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.

Condições de parcelamento:

a) Não será concedido parcelamento da arrematação de bens consumíveis e no
caso de concurso de penhora com credor privilegiado;

b)  No  caso  de  arrematação  parcelada  a  responsabilidade  pelo  controle  das
prestações ficará a cargo do exequente.

- Nos processos de Execução Fiscal em que o exequente é a União/Fazenda
Nacional

a)  Poderá  o  arrematante,  com  base  no  artigo  98  da  Lei  nº.  8.212/91,  com
redação que lhe deu a Lei no. 9.528, de 10 de dezembro de 1997, requerer o parcelamento do
valor da arrematação, da seguinte forma: a) será admitido o pagamento parcelado do maior
lance em quantidade máxima de 60 (sessenta) prestações iguais, mensais e sucessivas, no
valor mínimo de R$ 500,00 (quinhentos reais) cada uma. O valor de cada parcela, por ocasião
do pagamento, será acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação  e  Custódia  (SELIC),  acumulada  mensalmente,  calculados  a  partir  da  data  da
arrematação até o mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) relativamente ao
mês em que o pagamento estiver sendo efetuado.

b) Existindo reserva de quota-parte de cônjuge ou coproprietário não executado
sobre o bem, o arrematante deverá depositar, à vista, o montante equivalente à quota-parte,
calculada sobre  o  valor  da  avaliação;  o  parcelamento do saldo que  sobejar  obedecerá  às
demais regras estabelecidas neste tópico.

c) Com relação aos bens móveis, após expedida a carta de arrematação para
pagamento parcelado, será constituído penhor do bem arrematado em favor da União, quando
for  o  caso,  o  qual  será  registrado  na  repartição  competente  mediante  requerimento  do
arrematante. Para os bens imóveis, a carta de arrematação será levada pelo arrematante ao
respectivo Cartório de Registro de Imóveis para averbação da hipoteca em favor da União.

d) Tratando-se o bem arrematado de veículo, o prazo máximo do parcelamento
será de 04 (quatro) anos, em razão do disposto no art. 1.466 da Lei nº.  10.406, de 10 de
janeiro de 2002 (Código Civil).

e) O valor da primeira prestação deverá ser depositado no ato da arrematação e
será considerado como pagamento parcial,  devendo o saldo ser  dividido pelo  número de
meses restante, nos termos do item “a” do presente edital.
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f) O arrematante tomará a posição de devedor do Exequente, na hipótese do
pagamento parcelado, servindo o próprio bem arrematado como garantia do débito, por meio
de hipoteca, penhor ou alienação fiduciária em garantia.

g) O parcelamento do valor da arrematação será limitado ao montante da dívida
ativa objeto da execução.

h) O parcelamento da arrematação de bem cujo valor supere a dívida por ele
garantida, só será deferido quando o arrematante efetuar o depósito à vista da diferença, no
ato da arrematação, para levantamento do executado.

i) Na hipótese do valor da arrematação ser suficiente para a quitação da dívida
exequenda,  o  procurador da Fazenda Nacional  responsável pela atuação nos autos deverá
solicitar a extinção do processo de execução.

j)  Até  a  expedição da  carta  de  arrematação,  o  arrematante  deverá  continuar
depositando,  mensalmente,  as  parcelas  que  vierem a  se  vencer,  mediante  Documento  de
Depósitos Judiciais e Extrajudiciais (DJE), utilizando o código de receita nº. 4396.

k) Os valores depositados por meio de DJE permanecerão à disposição do juízo
até  que  seja  expedida  a  carta  de  arrematação,  quando  então  deve  ser  solicitada  a
transformação em pagamento definitivo.

l) Após a emissão da carta de arrematação, os valores deverão ser recolhidos por
meio de Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF), utilizando o código de
receita nº. 7739.

m)  Se  o  arrematante  deixar  de  pagar  no  vencimento  qualquer  das  parcelas
mensais,  o  parcelamento  será  rescindido,  vencendo-se  antecipadamente  o  saldo  devedor
remanescente, ao qual será acrescido o valor de 50% (cinquenta por cento), a título de multa
de mora, conforme § 6º do art. 98 da Lei nº. 8.212, de 24 de julho de 1991.

n) Ocorrendo a rescisão do parcelamento, o crédito será inscrito em dívida ativa
e executado, se for o caso, indicando-se à penhora o imóvel hipotecado ou o bem dado em
garantia.

o) A inscrição em dívida ativa do débito decorrente do saldo remanescente do
parcelamento não quitado será de responsabilidade da unidade da PGFN correspondente ao
domicílio do arrematante.

p)  A baixa da dívida nos sistemas da PGFN somente poderá ocorrer  após a
expedição da carta de arrematação, sendo utilizado como referência o valor da divida na data
da arrematação.

q) Aplicar-se-á o procedimento de parcelamento descrito no tópico seguinte, e
não neste, para os demais casos em que o exequente for a União/Fazenda Nacional mas não
se tratar de Execução Fiscal – a exemplo da execução de títulos judiciais.
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- Nos demais processos:

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
haver lance para pagamento à vista.

CDA(s) nº(s): 357049330

Localização do(s) bem(ns):  Rua  Radialista  Oswaldo  Nobre,  910,  Santa
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Maria/RS.

Depositário(a): Luis Carlos Campos Sant'anna

Bem(ns) Penhorado(s): 01 (uma) carreta de transporte de bobina de cabos
telefônicos ou elétricos, 08 toneladas, em estado regular, avaliada por R$ 15.000,00 (quinze
mil  reais),  01  (um)  guincho  hidráulico  para  puxar  cabos  telefônicos  ou  elétricos
subterrâneos, 06 toneladas, em regular estado, acoplado à carreta, acompanha 300m de cabo
de aço, avaliado por R$ 9.000,00 (nove mil reais), em 01/2018, 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 710006043562v2 e do código CRC 3ea2720a.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): DEBORA CORADINI PADOIN
Data e Hora: 9/5/2018, às 16:2:41
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Alameda Montevideo, 313, 3º Andar - Bairro: Dores - CEP: 97050-510 - Fone: (55)3220-3044 - Email:
rssma04@jfrs.jus.br

EXECUÇÃO FISCAL Nº 5008711-32.2016.4.04.7102/RS

EXEQUENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

EXECUTADO: COOPERATIVA DE CONSUMO DOS EMPREGADOS DA VIAÇÃO FÉRREA DO RGS LTDª
ADVOGADO: MÁXIMO JOSÉ TREVISAN

PERITO: JOYCE RIBEIRO

INTERESSADO: MUNICÍPIO DE SANTA MARIA/RS

INTERESSADO: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

APENSO(S)  ART.28  LEF:  5002159-27.2011.4.04.7102,  5002160-12.2011.4.04.7102,  5008714-84.2016.4.04.7102,
5008716-54.2016.4.04.7102, 5008717-39.2016.4.04.7102, 5008718-24.2016.4.04.7102

EDITAL Nº 710006044153

            EDITAL DE LEILÕES E INTIMAÇÃO

O  EXCELENTÍSSIMO  SENHOR  DOUTOR  JOÃO  BATISTA  BRITO
OSÓRIO, JUIZ FEDERAL DA 4ª VARA FEDERAL 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: 05.06.2018, às 13 horas e 30 minutos, por preço igual ou superior ao
da avaliação.

2º Leilão: 19.06.2018, às 13 horas e 30 minutos, por qualquer valor, desde que
não seja vil.

3º Leilão: 28.06.2018, às 13 horas e 30 minutos, por qualquer valor, desde que
não seja vil.

4º Leilão: 03.07.2018, às 13 horas e 30 minutos, por qualquer valor, desde que
não seja vil.

Local: Hotel Continental, Rua Benjamin Constant, 1209, Santa Maria – RS  e
através do site www.leiloesjudiciaisrs.com.br
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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.

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  última  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.
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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 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, 3] e 4º leilão 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 50% (cinquenta
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,
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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.

Condições de parcelamento:

a) Não será concedido parcelamento da arrematação de bens consumíveis e no
caso de concurso de penhora com credor privilegiado;

b)  No  caso  de  arrematação  parcelada  a  responsabilidade  pelo  controle  das
prestações ficará a cargo do exequente.

- Nos processos de Execução Fiscal em que o exequente é a União/Fazenda
Nacional

a)  Poderá  o  arrematante,  com  base  no  artigo  98  da  Lei  nº.  8.212/91,  com
redação que lhe deu a Lei no. 9.528, de 10 de dezembro de 1997, requerer o parcelamento do
valor da arrematação, da seguinte forma: a) será admitido o pagamento parcelado do maior
lance em quantidade máxima de 60 (sessenta) prestações iguais, mensais e sucessivas, no
valor mínimo de R$ 500,00 (quinhentos reais) cada uma. O valor de cada parcela, por ocasião
do pagamento, será acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação  e  Custódia  (SELIC),  acumulada  mensalmente,  calculados  a  partir  da  data  da
arrematação até o mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) relativamente ao
mês em que o pagamento estiver sendo efetuado.

b) Existindo reserva de quota-parte de cônjuge ou coproprietário não executado
sobre o bem, o arrematante deverá depositar, à vista, o montante equivalente à quota-parte,
calculada sobre  o  valor  da  avaliação;  o  parcelamento do saldo que  sobejar  obedecerá  às
demais regras estabelecidas neste tópico.

c) Com relação aos bens móveis, após expedida a carta de arrematação para
pagamento parcelado, será constituído penhor do bem arrematado em favor da União, quando
for  o  caso,  o  qual  será  registrado  na  repartição  competente  mediante  requerimento  do
arrematante. Para os bens imóveis, a carta de arrematação será levada pelo arrematante ao
respectivo Cartório de Registro de Imóveis para averbação da hipoteca em favor da União.

d) Tratando-se o bem arrematado de veículo, o prazo máximo do parcelamento
será de 04 (quatro) anos, em razão do disposto no art. 1.466 da Lei nº.  10.406, de 10 de
janeiro de 2002 (Código Civil).

e) O valor da primeira prestação deverá ser depositado no ato da arrematação e
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será considerado como pagamento parcial,  devendo o saldo ser  dividido pelo  número de
meses restante, nos termos do item “a” do presente edital.

f) O arrematante tomará a posição de devedor do Exequente, na hipótese do
pagamento parcelado, servindo o próprio bem arrematado como garantia do débito, por meio
de hipoteca, penhor ou alienação fiduciária em garantia.

g) O parcelamento do valor da arrematação será limitado ao montante da dívida
ativa objeto da execução.

h) O parcelamento da arrematação de bem cujo valor supere a dívida por ele
garantida, só será deferido quando o arrematante efetuar o depósito à vista da diferença, no
ato da arrematação, para levantamento do executado.

i) Na hipótese do valor da arrematação ser suficiente para a quitação da dívida
exequenda,  o  procurador da Fazenda Nacional  responsável pela atuação nos autos deverá
solicitar a extinção do processo de execução.

j)  Até  a  expedição da  carta  de  arrematação,  o  arrematante  deverá  continuar
depositando,  mensalmente,  as  parcelas  que  vierem a  se  vencer,  mediante  Documento  de
Depósitos Judiciais e Extrajudiciais (DJE), utilizando o código de receita nº. 4396.

k) Os valores depositados por meio de DJE permanecerão à disposição do juízo
até  que  seja  expedida  a  carta  de  arrematação,  quando  então  deve  ser  solicitada  a
transformação em pagamento definitivo.

l) Após a emissão da carta de arrematação, os valores deverão ser recolhidos por
meio de Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF), utilizando o código de
receita nº. 7739.

m)  Se  o  arrematante  deixar  de  pagar  no  vencimento  qualquer  das  parcelas
mensais,  o  parcelamento  será  rescindido,  vencendo-se  antecipadamente  o  saldo  devedor
remanescente, ao qual será acrescido o valor de 50% (cinquenta por cento), a título de multa
de mora, conforme § 6º do art. 98 da Lei nº. 8.212, de 24 de julho de 1991.

n) Ocorrendo a rescisão do parcelamento, o crédito será inscrito em dívida ativa
e executado, se for o caso, indicando-se à penhora o imóvel hipotecado ou o bem dado em
garantia.

o) A inscrição em dívida ativa do débito decorrente do saldo remanescente do
parcelamento não quitado será de responsabilidade da unidade da PGFN correspondente ao
domicílio do arrematante.

p)  A baixa da dívida nos sistemas da PGFN somente poderá ocorrer  após a
expedição da carta de arrematação, sendo utilizado como referência o valor da divida na data
da arrematação.
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q) Aplicar-se-á o procedimento de parcelamento descrito no tópico seguinte, e
não neste, para os demais casos em que o exequente for a União/Fazenda Nacional mas não
se tratar de Execução Fiscal – a exemplo da execução de títulos judiciais.

- Nos demais processos:

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
haver lance para pagamento à vista.
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CDA(s) nº(s): 357812255

Localização do(s) bem(ns):  Rua Pinheiro Machado, Santa Maria/RS.

Depositário(a): Adão Ledesma de Mello

Bem(ns) Penhorado(s):   01 (um) terreno  situado na  zona urbana de  Santa
Maria, na Rua Pinheiro Machado,medindo 19m45 de frente à dita rua e fundos com a estrada
de ferro, onde mede 28m93 de largura e com área de 1.256m², dividindo-se por um lado com
terrenos de Manoel Ribas e sua mulher, e, por outro lado com terrenos da Cooperativa dos
Empregados da  VFRGS,  contendo um armazém de construção mista  e coberto  de  zinco,
matriculado no CRI local sob nº 66.646, avaliado por R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta
mil reais), em 05/2018, devendo ser(em) este(s) o(s) preço(s) para aquisição do(s) bem(ns) na
primeira data designada para o leilão.

Obs.:  Sobre  o  terreno  há  um prédio  de  alvenaria,  com área  aproximada de
795,90m² (conforme informação obtida junto ao setor de IPTU da Prefeitura Municipal de
Santa Maria), onde funciona a sede da executada.

Ônus/Penhora: o imóvel acima descrito acha-se tombado pelo patrimônio
histórico do Município de Santa Maria, Lei Municipal nº 2983/88, de 06.06.1998 e do
Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Estado do Rio Grande do Sul, pela Portaria
nº 30/00, de 26.10.2001.

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 710006044153v3 e do código CRC 700ea3dc.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): DEBORA CORADINI PADOIN
Data e Hora: 9/5/2018, às 16:2:40
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Alameda Montevideo, 313, 3º Andar - Bairro: Dores - CEP: 97050-510 - Fone: (55)3220-3044 - Email:
rssma04@jfrs.jus.br

EXECUÇÃO FISCAL Nº 5008352-58.2011.4.04.7102/RS

EXEQUENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

EXECUTADO: IRACI BAIRROS DE OLIVEIRA
ADVOGADO: RODRIGO RAMOS BAIRROS

UNIDADE EXTERNA: PAB JUSTIÇA FEDERAL SANTA MARIA, RS

PERITO: JOYCE RIBEIRO

EDITAL Nº 710006043253

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: 05.06.2018, às 13 horas e 30 minutos, por preço igual ou superior ao
da avaliação.

2º Leilão: 19.06.2018, às 13 horas e 30 minutos, por qualquer valor, desde que
não seja vil.

3º Leilão: 28.06.2018, às 13 horas e 30 minutos, por qualquer valor, desde que
não seja vil.

4º Leilão: 03.07.2018, às 13 horas e 30 minutos, por qualquer valor, desde que
não seja vil.

Local: Hotel Continental, Rua Benjamin Constant, 1209, Santa Maria – 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:

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Rio Grande do Sul
4ª Vara Federal de Santa Maria

Disponibilizado no D.E.: 11/05/2018
Prazo do edital: 29/05/2018
Prazo de citação/intimação: 06/06/2018

:: 710006043253 - eproc - :: https://eproc.jfrs.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_impri...

1 de 7 11/05/2018 11:59



5008352-58.2011.4.04.7102 710006043253 .V3

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.

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.
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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
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  conjuge  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 50% (cinquenta
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; quando o bem for vendido por valor maior do que a avaliação, a quota parte
deverá ser proporcional.
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-  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, quando o bem for vendido por valor maior do que a avaliação,
a quota parte deverá ser proporcional.

Condições de parcelamento:

a) Não será concedido parcelamento da arrematação de bens consumíveis e no
caso de concurso de penhora com credor privilegiado;

b)  No  caso  de  arrematação  parcelada  a  responsabilidade  pelo  controle  das
prestações ficará a cargo do exequente.

- Nos processos de Execução Fiscal em que o exequente é a União/Fazenda
Nacional

a)  Poderá  o  arrematante,  com  base  no  artigo  98  da  Lei  nº.  8.212/91,  com
redação que lhe deu a Lei no. 9.528, de 10 de dezembro de 1997, requerer o parcelamento do
valor da arrematação, da seguinte forma: a) será admitido o pagamento parcelado do maior
lance em quantidade máxima de 60 (sessenta) prestações iguais, mensais e sucessivas, no
valor mínimo de R$ 500,00 (quinhentos reais) cada uma. O valor de cada parcela, por ocasião
do pagamento, será acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação  e  Custódia  (SELIC),  acumulada  mensalmente,  calculados  a  partir  da  data  da
arrematação até o mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) relativamente ao
mês em que o pagamento estiver sendo efetuado.

b) Existindo reserva de quota-parte de cônjuge ou coproprietário não executado
sobre o bem, o arrematante deverá depositar, à vista, o montante equivalente à quota-parte,
calculada sobre  o  valor  da  avaliação;  o  parcelamento do saldo que  sobejar  obedecerá  às
demais regras estabelecidas neste tópico; quando o bem for vendido por valor maior do que a
avaliação, a quota parte deverá ser proporcional.

c) Com relação aos bens móveis, após expedida a carta de arrematação para
pagamento parcelado, será constituído penhor do bem arrematado em favor da União, quando
for  o  caso,  o  qual  será  registrado  na  repartição  competente  mediante  requerimento  do
arrematante. Para os bens imóveis, a carta de arrematação será levada pelo arrematante ao
respectivo Cartório de Registro de Imóveis para averbação da hipoteca em favor da União.

d) Tratando-se o bem arrematado de veículo, o prazo máximo do parcelamento
será de 04 (quatro) anos, em razão do disposto no art. 1.466 da Lei nº.  10.406, de 10 de
janeiro de 2002 (Código Civil).

e) O valor da primeira prestação deverá ser depositado no ato da arrematação e
será considerado como pagamento parcial,  devendo o saldo ser  dividido pelo  número de
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meses restante, nos termos do item “a” do presente edital.

f) O arrematante tomará a posição de devedor do Exequente, na hipótese do
pagamento parcelado, servindo o próprio bem arrematado como garantia do débito, por meio
de hipoteca, penhor ou alienação fiduciária em garantia.

g) O parcelamento do valor da arrematação será limitado ao montante da dívida
ativa objeto da execução.

h) O parcelamento da arrematação de bem cujo valor supere a dívida por ele
garantida, só será deferido quando o arrematante efetuar o depósito à vista da diferença, no
ato da arrematação, para levantamento do executado.

i) Na hipótese do valor da arrematação ser suficiente para a quitação da dívida
exequenda,  o  procurador da Fazenda Nacional  responsável pela atuação nos autos deverá
solicitar a extinção do processo de execução.

j)  Até  a  expedição da  carta  de  arrematação,  o  arrematante  deverá  continuar
depositando,  mensalmente,  as  parcelas  que  vierem a  se  vencer,  mediante  Documento  de
Depósitos Judiciais e Extrajudiciais (DJE), utilizando o código de receita nº. 4396.

k) Os valores depositados por meio de DJE permanecerão à disposição do juízo
até  que  seja  expedida  a  carta  de  arrematação,  quando  então  deve  ser  solicitada  a
transformação em pagamento definitivo.

l) Após a emissão da carta de arrematação, os valores deverão ser recolhidos por
meio de Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF), utilizando o código de
receita nº. 7739.

m)  Se  o  arrematante  deixar  de  pagar  no  vencimento  qualquer  das  parcelas
mensais,  o  parcelamento  será  rescindido,  vencendo-se  antecipadamente  o  saldo  devedor
remanescente, ao qual será acrescido o valor de 50% (cinquenta por cento), a título de multa
de mora, conforme § 6º do art. 98 da Lei nº. 8.212, de 24 de julho de 1991.

n) Ocorrendo a rescisão do parcelamento, o crédito será inscrito em dívida ativa
e executado, se for o caso, indicando-se à penhora o imóvel hipotecado ou o bem dado em
garantia.

o) A inscrição em dívida ativa do débito decorrente do saldo remanescente do
parcelamento não quitado será de responsabilidade da unidade da PGFN correspondente ao
domicílio do arrematante.

p)  A baixa da dívida nos sistemas da PGFN somente poderá ocorrer  após a
expedição da carta de arrematação, sendo utilizado como referência o valor da divida na data
da arrematação.

q) Aplicar-se-á o procedimento de parcelamento descrito no tópico seguinte, e
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não neste, para os demais casos em que o exequente for a União/Fazenda Nacional mas não
se tratar de Execução Fiscal – a exemplo da execução de títulos judiciais.

- Nos demais processos (art. 895, CPC:

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 ser 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
haver lance para pagamento à vista.
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CDA(s) nº(s): 00111008341

Localização do(s) bem(ns): Rua Dr. Fernando Chagas de Carvalho, 71, Santa
Maria, RS

Depositário(a): Iraci Bairros de Oliveira

Bem(ns) Penhorado(s):  01 (um) veículo Citroen/C3 120A Exclusiv,  placa
ITU 0059, chassi 935SLNFWDB511638, fabricação/modelo 2012/2013, flex, RENAVAM 
00481709495,  cor  branca,  avaliado  por  R$  40.000,00  (quarenta  mil  reais),  em  11/2017,
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  veículo acima descrito  acha-se  penhorado no  processo nº
50030195720134047102, em trâmite neste Juízo.

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 710006043253v3 e do código CRC 78c052f1.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): DEBORA CORADINI PADOIN
Data e Hora: 9/5/2018, às 16:2:40
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Alameda Montevideo, 313, 3º Andar - Bairro: Dores - CEP: 97050-510 - Fone: (55)3220-3044 - Email:
rssma04@jfrs.jus.br

EXECUÇÃO FISCAL Nº 5006412-19.2015.4.04.7102/RS

EXEQUENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

EXECUTADO: MADFER ESQUADRIAS OLIVEIRA LTDA - ME

PERITO: JOYCE RIBEIRO

APENSO(S) ART.28 LEF: 5012047-44.2016.4.04.7102

EDITAL Nº 710006042165

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: 05.06.2018, às 13 horas e 30 minutos, por preço igual ou superior ao
da avaliação.

2º Leilão: 19.06.2018, às 13 horas e 30 minutos, por qualquer valor, desde que
não seja vil.

3º Leilão: 28.06.2018, às 13 horas e 30 minutos, por qualquer valor, desde que
não seja vil.

4º Leilão: 03.07.2018, às 13 horas e 30 minutos, por qualquer valor, desde que
não seja vil.

Local: Hotel Continental, Rua Benjamin Constant, 1209, Santa Maria – 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:
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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.

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.
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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
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  conjuge  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 50% (cinquenta
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; quando o bem for vendido por valor maior do que a avaliação, a quota parte
deverá ser proporcional.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Rio Grande do Sul
4ª Vara Federal de Santa Maria

:: 710006042165 - eproc - :: https://eproc.jfrs.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_impri...

3 de 7 11/05/2018 12:01



5006412-19.2015.4.04.7102 710006042165 .V2

-  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, quando o bem for vendido por valor maior do que a avaliação,
a quota parte deverá ser proporcional.

Condições de parcelamento:

a) Não será concedido parcelamento da arrematação de bens consumíveis e no
caso de concurso de penhora com credor privilegiado;

b)  No  caso  de  arrematação  parcelada  a  responsabilidade  pelo  controle  das
prestações ficará a cargo do exequente.

- Nos processos de Execução Fiscal em que o exequente é a União/Fazenda
Nacional

a)  Poderá  o  arrematante,  com  base  no  artigo  98  da  Lei  nº.  8.212/91,  com
redação que lhe deu a Lei no. 9.528, de 10 de dezembro de 1997, requerer o parcelamento do
valor da arrematação, da seguinte forma: a) será admitido o pagamento parcelado do maior
lance em quantidade máxima de 60 (sessenta) prestações iguais, mensais e sucessivas, no
valor mínimo de R$ 500,00 (quinhentos reais) cada uma. O valor de cada parcela, por ocasião
do pagamento, será acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação  e  Custódia  (SELIC),  acumulada  mensalmente,  calculados  a  partir  da  data  da
arrematação até o mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) relativamente ao
mês em que o pagamento estiver sendo efetuado.

b) Existindo reserva de quota-parte de cônjuge ou coproprietário não executado
sobre o bem, o arrematante deverá depositar, à vista, o montante equivalente à quota-parte,
calculada sobre  o  valor  da  avaliação;  o  parcelamento do saldo que  sobejar  obedecerá  às
demais regras estabelecidas neste tópico; quando o bem for vendido por valor maior do que a
avaliação, a quota parte deverá ser proporcional.

c) Com relação aos bens móveis, após expedida a carta de arrematação para
pagamento parcelado, será constituído penhor do bem arrematado em favor da União, quando
for  o  caso,  o  qual  será  registrado  na  repartição  competente  mediante  requerimento  do
arrematante. Para os bens imóveis, a carta de arrematação será levada pelo arrematante ao
respectivo Cartório de Registro de Imóveis para averbação da hipoteca em favor da União.

d) Tratando-se o bem arrematado de veículo, o prazo máximo do parcelamento
será de 04 (quatro) anos, em razão do disposto no art. 1.466 da Lei nº.  10.406, de 10 de
janeiro de 2002 (Código Civil).

e) O valor da primeira prestação deverá ser depositado no ato da arrematação e
será considerado como pagamento parcial,  devendo o saldo ser  dividido pelo  número de
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meses restante, nos termos do item “a” do presente edital.

f) O arrematante tomará a posição de devedor do Exequente, na hipótese do
pagamento parcelado, servindo o próprio bem arrematado como garantia do débito, por meio
de hipoteca, penhor ou alienação fiduciária em garantia.

g) O parcelamento do valor da arrematação será limitado ao montante da dívida
ativa objeto da execução.

h) O parcelamento da arrematação de bem cujo valor supere a dívida por ele
garantida, só será deferido quando o arrematante efetuar o depósito à vista da diferença, no
ato da arrematação, para levantamento do executado.

i) Na hipótese do valor da arrematação ser suficiente para a quitação da dívida
exequenda,  o  procurador da Fazenda Nacional  responsável pela atuação nos autos deverá
solicitar a extinção do processo de execução.

j)  Até  a  expedição da  carta  de  arrematação,  o  arrematante  deverá  continuar
depositando,  mensalmente,  as  parcelas  que  vierem a  se  vencer,  mediante  Documento  de
Depósitos Judiciais e Extrajudiciais (DJE), utilizando o código de receita nº. 4396.

k) Os valores depositados por meio de DJE permanecerão à disposição do juízo
até  que  seja  expedida  a  carta  de  arrematação,  quando  então  deve  ser  solicitada  a
transformação em pagamento definitivo.

l) Após a emissão da carta de arrematação, os valores deverão ser recolhidos por
meio de Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF), utilizando o código de
receita nº. 7739.

m)  Se  o  arrematante  deixar  de  pagar  no  vencimento  qualquer  das  parcelas
mensais,  o  parcelamento  será  rescindido,  vencendo-se  antecipadamente  o  saldo  devedor
remanescente, ao qual será acrescido o valor de 50% (cinquenta por cento), a título de multa
de mora, conforme § 6º do art. 98 da Lei nº. 8.212, de 24 de julho de 1991.

n) Ocorrendo a rescisão do parcelamento, o crédito será inscrito em dívida ativa
e executado, se for o caso, indicando-se à penhora o imóvel hipotecado ou o bem dado em
garantia.

o) A inscrição em dívida ativa do débito decorrente do saldo remanescente do
parcelamento não quitado será de responsabilidade da unidade da PGFN correspondente ao
domicílio do arrematante.

p)  A baixa da dívida nos sistemas da PGFN somente poderá ocorrer  após a
expedição da carta de arrematação, sendo utilizado como referência o valor da divida na data
da arrematação.

q) Aplicar-se-á o procedimento de parcelamento descrito no tópico seguinte, e
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não neste, para os demais casos em que o exequente for a União/Fazenda Nacional mas não
se tratar de Execução Fiscal – a exemplo da execução de títulos judiciais.

- Nos demais processos (art. 895, CPC:

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 ser 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
haver lance para pagamento à vista.
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CDA(s) nº(s): 489176321

Localização do(s) bem(ns): Rua Vitória Reginato, 362, Santa Maria, RS

Depositário(a): Fredolin Rosa de Oliveira

Bem(ns) Penhorado(s):  01  (um)  veículo  Fiat/Uno  Mille  Fire  Flex,  placa
5777, cor branca, ano/modelo 2006, RENAVAM 00875185045, avaliado por R$ 10.315,20
(dez mil trezentos e quinze reais e vinte centavos), em 06/2017, 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 710006042165v2 e do código CRC a87eb563.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): DEBORA CORADINI PADOIN
Data e Hora: 9/5/2018, às 16:2:39
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Alameda Montevideo, 313, 3º Andar - Bairro: Dores - CEP: 97050-510 - Fone: (55)3220-3044 - Email:
rssma04@jfrs.jus.br

EXECUÇÃO FISCAL Nº 5006205-59.2011.4.04.7102/RS

EXEQUENTE: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS

EXECUTADO: SOCIEDADE RÁDIO SANTAMARIENSE LTDA
ADVOGADO: SILVIA TEREZINHA CAROLLO BORTOLUZZI

PERITO: JOYCE RIBEIRO

APENSO(S) ART.28 LEF: 5006206-44.2011.4.04.7102, 5006207-29.2011.4.04.7102

EDITAL Nº 710006051393

            EDITAL DE LEILÕES E INTIMAÇÃO

O  EXCELENTÍSSIMO  SENHOR  DOUTOR  JOÃO  BATISTA  BRITO
OSÓRIO, JUIZ FEDERAL DA 4ª VARA FEDERAL 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: 05.06.2018, às 13 horas e 30 minutos, por preço igual ou superior ao
da avaliação.

2º Leilão: 19.06.2018, às 13 horas e 30 minutos, por qualquer valor, desde que
não seja vil.

3º Leilão: 28.06.2018, às 13 horas e 30 minutos, por qualquer valor, desde que
não seja vil.

4º Leilão: 03.07.2018, às 13 horas e 30 minutos, por qualquer valor, desde que
não seja vil.

Local: Hotel Continental, Rua Benjamin Constant, 1209, Santa Maria – 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:
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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.

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  última  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.
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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 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, 3] e 4º leilão 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 50% (cinquenta
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.
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-  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.

Condições de parcelamento:

a) Não será concedido parcelamento da arrematação de bens consumíveis e no
caso de concurso de penhora com credor privilegiado;

b)  No  caso  de  arrematação  parcelada  a  responsabilidade  pelo  controle  das
prestações ficará a cargo do exequente.

- Nos processos de Execução Fiscal em que o exequente é a União/Fazenda
Nacional

a)  Poderá  o  arrematante,  com  base  no  artigo  98  da  Lei  nº.  8.212/91,  com
redação que lhe deu a Lei no. 9.528, de 10 de dezembro de 1997, requerer o parcelamento do
valor da arrematação, da seguinte forma: a) será admitido o pagamento parcelado do maior
lance em quantidade máxima de 60 (sessenta) prestações iguais, mensais e sucessivas, no
valor mínimo de R$ 500,00 (quinhentos reais) cada uma. O valor de cada parcela, por ocasião
do pagamento, será acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação  e  Custódia  (SELIC),  acumulada  mensalmente,  calculados  a  partir  da  data  da
arrematação até o mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) relativamente ao
mês em que o pagamento estiver sendo efetuado.

b) Existindo reserva de quota-parte de cônjuge ou coproprietário não executado
sobre o bem, o arrematante deverá depositar, à vista, o montante equivalente à quota-parte,
calculada sobre  o  valor  da  avaliação;  o  parcelamento do saldo que  sobejar  obedecerá  às
demais regras estabelecidas neste tópico.

c) Com relação aos bens móveis, após expedida a carta de arrematação para
pagamento parcelado, será constituído penhor do bem arrematado em favor da União, quando
for  o  caso,  o  qual  será  registrado  na  repartição  competente  mediante  requerimento  do
arrematante. Para os bens imóveis, a carta de arrematação será levada pelo arrematante ao
respectivo Cartório de Registro de Imóveis para averbação da hipoteca em favor da União.

d) Tratando-se o bem arrematado de veículo, o prazo máximo do parcelamento
será de 04 (quatro) anos, em razão do disposto no art. 1.466 da Lei nº.  10.406, de 10 de
janeiro de 2002 (Código Civil).

e) O valor da primeira prestação deverá ser depositado no ato da arrematação e
será considerado como pagamento parcial,  devendo o saldo ser  dividido pelo  número de
meses restante, nos termos do item “a” do presente edital.
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f) O arrematante tomará a posição de devedor do Exequente, na hipótese do
pagamento parcelado, servindo o próprio bem arrematado como garantia do débito, por meio
de hipoteca, penhor ou alienação fiduciária em garantia.

g) O parcelamento do valor da arrematação será limitado ao montante da dívida
ativa objeto da execução.

h) O parcelamento da arrematação de bem cujo valor supere a dívida por ele
garantida, só será deferido quando o arrematante efetuar o depósito à vista da diferença, no
ato da arrematação, para levantamento do executado.

i) Na hipótese do valor da arrematação ser suficiente para a quitação da dívida
exequenda,  o  procurador da Fazenda Nacional  responsável pela atuação nos autos deverá
solicitar a extinção do processo de execução.

j)  Até  a  expedição da  carta  de  arrematação,  o  arrematante  deverá  continuar
depositando,  mensalmente,  as  parcelas  que  vierem a  se  vencer,  mediante  Documento  de
Depósitos Judiciais e Extrajudiciais (DJE), utilizando o código de receita nº. 4396.

k) Os valores depositados por meio de DJE permanecerão à disposição do juízo
até  que  seja  expedida  a  carta  de  arrematação,  quando  então  deve  ser  solicitada  a
transformação em pagamento definitivo.

l) Após a emissão da carta de arrematação, os valores deverão ser recolhidos por
meio de Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF), utilizando o código de
receita nº. 7739.

m)  Se  o  arrematante  deixar  de  pagar  no  vencimento  qualquer  das  parcelas
mensais,  o  parcelamento  será  rescindido,  vencendo-se  antecipadamente  o  saldo  devedor
remanescente, ao qual será acrescido o valor de 50% (cinquenta por cento), a título de multa
de mora, conforme § 6º do art. 98 da Lei nº. 8.212, de 24 de julho de 1991.

n) Ocorrendo a rescisão do parcelamento, o crédito será inscrito em dívida ativa
e executado, se for o caso, indicando-se à penhora o imóvel hipotecado ou o bem dado em
garantia.

o) A inscrição em dívida ativa do débito decorrente do saldo remanescente do
parcelamento não quitado será de responsabilidade da unidade da PGFN correspondente ao
domicílio do arrematante.

p)  A baixa da dívida nos sistemas da PGFN somente poderá ocorrer  após a
expedição da carta de arrematação, sendo utilizado como referência o valor da divida na data
da arrematação.

q) Aplicar-se-á o procedimento de parcelamento descrito no tópico seguinte, e
não neste, para os demais casos em que o exequente for a União/Fazenda Nacional mas não
se tratar de Execução Fiscal – a exemplo da execução de títulos judiciais.
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- Nos demais processos:

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
haver lance para pagamento à vista.

CDA(s) nº(s): FGRS200900851

Localização do(s) bem(ns): Rau Paul Harris, nº 6, Centro, Santa Maria/RS.
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Bem(ns) Penhorado(s): 01 (uma) mesa de som marca Apel VCA01, com 12
canais, em bom estado de conservação e em funcionamento, avaliada por R$ 4.000,00 (quatro
mil reais), em 09/2017, 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, 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 710006051393v2 e do código CRC af39c982.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOÃO BATISTA BRITO OSÓRIO
Data e Hora: 9/5/2018, às 10:32:13
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Alameda Montevideo, 313, 3º Andar - Bairro: Dores - CEP: 97050-510 - Fone: (55)3220-3044 - Email:
rssma04@jfrs.jus.br

EXECUÇÃO FISCAL Nº 5005303-38.2013.4.04.7102/RS

EXEQUENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

EXECUTADO: CORDERO INDUSTRIA DE ESQUADRIAS EIRELI - EPP
ADVOGADO: ALEXANDRE CARTER MANICA

PERITO: JOYCE RIBEIRO

APENSO(S) ART.28 LEF: 5010943-85.2014.4.04.7102

EDITAL Nº 710006056328

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: 05.06.2018, às 13 horas e 30 minutos, por preço igual ou superior ao
da avaliação.

2º Leilão: 19.06.2018, às 13 horas e 30 minutos, por qualquer valor, desde que
não seja vil.

3º Leilão: 28.06.2018, às 13 horas e 30 minutos, por qualquer valor, desde que
não seja vil.

4º Leilão: 03.07.2018, às 13 horas e 30 minutos, por qualquer valor, desde que
não seja vil.

Local: Hotel Continental, Rua Benjamin Constant, 1209, Santa Maria – 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:
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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.

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  última  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.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Rio Grande do Sul
4ª Vara Federal de Santa Maria

:: 710006056328 - eproc - :: https://eproc.jfrs.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_impri...

2 de 7 11/05/2018 12:03



5005303-38.2013.4.04.7102 710006056328 .V2

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 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 conjuge 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).

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 50% (cinquenta
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; quando o bem for  vendido por valor  maior do que a avaliação a quota parte
deverá ser proporcional.

-  recaindo  a  alienação  sobre  bem  indivisível  com  reserva  de  quotas-parte
superior  a  50%  (meação  de  cônjuge  ou  quotas  de  coproprietários  alheios  à  execução),
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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;  quando  o  bem  for  vendido  por  valor  maior  do  que  a
avaliação, a quota parte deverá ser proporcional.

Condições de parcelamento:

a) Não será concedido parcelamento da arrematação de bens consumíveis e no
caso de concurso de penhora com credor privilegiado;

b)  No  caso  de  arrematação  parcelada  a  responsabilidade  pelo  controle  das
prestações ficará a cargo do exequente.

- Nos processos de Execução Fiscal em que o exequente é a União/Fazenda
Nacional

a)  Poderá  o  arrematante,  com  base  no  artigo  98  da  Lei  nº.  8.212/91,  com
redação que lhe deu a Lei no. 9.528, de 10 de dezembro de 1997, requerer o parcelamento do
valor da arrematação, da seguinte forma: a) será admitido o pagamento parcelado do maior
lance em quantidade máxima de 60 (sessenta) prestações iguais, mensais e sucessivas, no
valor mínimo de R$ 500,00 (quinhentos reais) cada uma. O valor de cada parcela, por ocasião
do pagamento, será acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação  e  Custódia  (SELIC),  acumulada  mensalmente,  calculados  a  partir  da  data  da
arrematação até o mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) relativamente ao
mês em que o pagamento estiver sendo efetuado.

b) Existindo reserva de quota-parte de cônjuge ou coproprietário não executado
sobre o bem, o arrematante deverá depositar, à vista, o montante equivalente à quota-parte,
calculada sobre  o  valor  da  avaliação;  o  parcelamento do saldo que  sobejar  obedecerá  às
demais regras estabelecidas neste tópico; quando o bem for vendido por valor maior do que a
avaliação, a quota parte deverá ser proporcional, quando o bem for vendido por valor maior
do que a avaliação, a quota parte deverá ser proporcional.

c) Com relação aos bens móveis, após expedida a carta de arrematação para
pagamento parcelado, será constituído penhor do bem arrematado em favor da União, quando
for  o  caso,  o  qual  será  registrado  na  repartição  competente  mediante  requerimento  do
arrematante. Para os bens imóveis, a carta de arrematação será levada pelo arrematante ao
respectivo Cartório de Registro de Imóveis para averbação da hipoteca em favor da União.

d) Tratando-se o bem arrematado de veículo, o prazo máximo do parcelamento
será de 04 (quatro) anos, em razão do disposto no art. 1.466 da Lei nº.  10.406, de 10 de
janeiro de 2002 (Código Civil).

e) O valor da primeira prestação deverá ser depositado no ato da arrematação e
será considerado como pagamento parcial,  devendo o saldo ser  dividido pelo  número de
meses restante, nos termos do item “a” do presente edital.
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f) O arrematante tomará a posição de devedor do Exequente, na hipótese do
pagamento parcelado, servindo o próprio bem arrematado como garantia do débito, por meio
de hipoteca, penhor ou alienação fiduciária em garantia.

g) O parcelamento do valor da arrematação será limitado ao montante da dívida
ativa objeto da execução.

h) O parcelamento da arrematação de bem cujo valor supere a dívida por ele
garantida, só será deferido quando o arrematante efetuar o depósito à vista da diferença, no
ato da arrematação, para levantamento do executado.

i) Na hipótese do valor da arrematação ser suficiente para a quitação da dívida
exequenda,  o  procurador da Fazenda Nacional  responsável pela atuação nos autos deverá
solicitar a extinção do processo de execução.

j)  Até  a  expedição da  carta  de  arrematação,  o  arrematante  deverá  continuar
depositando,  mensalmente,  as  parcelas  que  vierem a  se  vencer,  mediante  Documento  de
Depósitos Judiciais e Extrajudiciais (DJE), utilizando o código de receita nº. 4396.

k) Os valores depositados por meio de DJE permanecerão à disposição do juízo
até  que  seja  expedida  a  carta  de  arrematação,  quando  então  deve  ser  solicitada  a
transformação em pagamento definitivo.

l) Após a emissão da carta de arrematação, os valores deverão ser recolhidos por
meio de Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF), utilizando o código de
receita nº. 7739.

m)  Se  o  arrematante  deixar  de  pagar  no  vencimento  qualquer  das  parcelas
mensais,  o  parcelamento  será  rescindido,  vencendo-se  antecipadamente  o  saldo  devedor
remanescente, ao qual será acrescido o valor de 50% (cinquenta por cento), a título de multa
de mora, conforme § 6º do art. 98 da Lei nº. 8.212, de 24 de julho de 1991.

n) Ocorrendo a rescisão do parcelamento, o crédito será inscrito em dívida ativa
e executado, se for o caso, indicando-se à penhora o imóvel hipotecado ou o bem dado em
garantia.

o) A inscrição em dívida ativa do débito decorrente do saldo remanescente do
parcelamento não quitado será de responsabilidade da unidade da PGFN correspondente ao
domicílio do arrematante.

p)  A baixa da dívida nos sistemas da PGFN somente poderá ocorrer  após a
expedição da carta de arrematação, sendo utilizado como referência o valor da divida na data
da arrematação.

q) Aplicar-se-á o procedimento de parcelamento descrito no tópico seguinte, e
não neste, para os demais casos em que o exequente for a União/Fazenda Nacional mas não
se tratar de Execução Fiscal – a exemplo da execução de títulos judiciais.
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- Nos demais processos (art. 895 CPC):

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;
quando o bem for  vendido por valor  maior do que a avaliação,  a  quota parte deverá ser
proporcional.

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 ser 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
haver lance para pagamento à vista.

CDA(s) nº(s): 000396130658, 000398323151, 000398323160, 000398323224,
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000398323232, 000400177404, 000400177412, 000404987605

Localização do(s) bem(ns): Rua 21 de Abril, 321, Silveira Martins, RS.

Depositário(a): Gelson José Cordero

Bem(ns) Penhorado(s):  01  (uma)  empilhadeira  marca  Yale,  ano  2004,
capacidade 2.500kg, sem funcionar por problemas na ignição, com pneus em péssimo estado
de conservação, avaliada por R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em 03/2018, 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 710006056328v2 e do código CRC 0625474b.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): DEBORA CORADINI PADOIN
Data e Hora: 9/5/2018, às 15:54:51
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Alameda Montevideo, 313, 3º Andar - Bairro: Dores - CEP: 97050-510 - Fone: (55)3220-3044 - Email:
rssma04@jfrs.jus.br

EXECUÇÃO FISCAL Nº 5005267-59.2014.4.04.7102/RS

EXEQUENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

EXECUTADO: FRITHOLDO HELMUTH STAGGEMEIER

EXECUTADO: IRMAOS STAGGEMEIER LTDA

EXECUTADO: LUCENA STAGGEMEIER WASEM

EXECUTADO: WERNER STAGGEMEIER

PERITO: JOYCE RIBEIRO

APENSO(S) ART.28 LEF: 5005523-02.2014.4.04.7102

EDITAL Nº 710006051873

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: 05.06.2018, às 13 horas e 30 minutos, por preço igual ou superior ao
da avaliação.

2º Leilão: 19.06.2018, às 13 horas e 30 minutos, por qualquer valor, desde que
não seja vil.

3º Leilão: 28.06.2018, às 13 horas e 30 minutos, por qualquer valor, desde que
não seja vil.

4º Leilão: 03.07.2018, às 13 horas e 30 minutos, por qualquer valor, desde que
não seja vil.

Local: Hotel Continental, Rua Benjamin Constant, 1209, Santa Maria – RS  e
através do site www.leiloesjudiciaisrs.com.br
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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.

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  última  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.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Rio Grande do Sul
4ª Vara Federal de Santa Maria

:: 710006051873 - eproc - :: https://eproc.jfrs.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_impri...

2 de 8 11/05/2018 12:05



5005267-59.2014.4.04.7102 710006051873 .V2

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 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 conjuge 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).

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 50% (cinquenta
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; quando o bem for  vendido por valor  maior do que a avaliação a quota parte
deverá ser proporcional.
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-  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;  quando  o  bem  for  vendido  por  valor  maior  do  que  a
avaliação, a quota parte deverá ser proporcional.

Condições de parcelamento:

a) Não será concedido parcelamento da arrematação de bens consumíveis e no
caso de concurso de penhora com credor privilegiado;

b)  No  caso  de  arrematação  parcelada  a  responsabilidade  pelo  controle  das
prestações ficará a cargo do exequente.

- Nos processos de Execução Fiscal em que o exequente é a União/Fazenda
Nacional

a)  Poderá  o  arrematante,  com  base  no  artigo  98  da  Lei  nº.  8.212/91,  com
redação que lhe deu a Lei no. 9.528, de 10 de dezembro de 1997, requerer o parcelamento do
valor da arrematação, da seguinte forma: a) será admitido o pagamento parcelado do maior
lance em quantidade máxima de 60 (sessenta) prestações iguais, mensais e sucessivas, no
valor mínimo de R$ 500,00 (quinhentos reais) cada uma. O valor de cada parcela, por ocasião
do pagamento, será acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação  e  Custódia  (SELIC),  acumulada  mensalmente,  calculados  a  partir  da  data  da
arrematação até o mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) relativamente ao
mês em que o pagamento estiver sendo efetuado.

b) Existindo reserva de quota-parte de cônjuge ou coproprietário não executado
sobre o bem, o arrematante deverá depositar, à vista, o montante equivalente à quota-parte,
calculada sobre  o  valor  da  avaliação;  o  parcelamento do saldo que  sobejar  obedecerá  às
demais regras estabelecidas neste tópico; quando o bem for vendido por valor maior do que a
avaliação, a quota parte deverá ser proporcional, quando o bem for vendido por valor maior
do que a avaliação, a quota parte deverá ser proporcional.

c) Com relação aos bens móveis, após expedida a carta de arrematação para
pagamento parcelado, será constituído penhor do bem arrematado em favor da União, quando
for  o  caso,  o  qual  será  registrado  na  repartição  competente  mediante  requerimento  do
arrematante. Para os bens imóveis, a carta de arrematação será levada pelo arrematante ao
respectivo Cartório de Registro de Imóveis para averbação da hipoteca em favor da União.

d) Tratando-se o bem arrematado de veículo, o prazo máximo do parcelamento
será de 04 (quatro) anos, em razão do disposto no art. 1.466 da Lei nº.  10.406, de 10 de
janeiro de 2002 (Código Civil).

e) O valor da primeira prestação deverá ser depositado no ato da arrematação e
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será considerado como pagamento parcial,  devendo o saldo ser  dividido pelo  número de
meses restante, nos termos do item “a” do presente edital.

f) O arrematante tomará a posição de devedor do Exequente, na hipótese do
pagamento parcelado, servindo o próprio bem arrematado como garantia do débito, por meio
de hipoteca, penhor ou alienação fiduciária em garantia.

g) O parcelamento do valor da arrematação será limitado ao montante da dívida
ativa objeto da execução.

h) O parcelamento da arrematação de bem cujo valor supere a dívida por ele
garantida, só será deferido quando o arrematante efetuar o depósito à vista da diferença, no
ato da arrematação, para levantamento do executado.

i) Na hipótese do valor da arrematação ser suficiente para a quitação da dívida
exequenda,  o  procurador da Fazenda Nacional  responsável pela atuação nos autos deverá
solicitar a extinção do processo de execução.

j)  Até  a  expedição da  carta  de  arrematação,  o  arrematante  deverá  continuar
depositando,  mensalmente,  as  parcelas  que  vierem a  se  vencer,  mediante  Documento  de
Depósitos Judiciais e Extrajudiciais (DJE), utilizando o código de receita nº. 4396.

k) Os valores depositados por meio de DJE permanecerão à disposição do juízo
até  que  seja  expedida  a  carta  de  arrematação,  quando  então  deve  ser  solicitada  a
transformação em pagamento definitivo.

l) Após a emissão da carta de arrematação, os valores deverão ser recolhidos por
meio de Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF), utilizando o código de
receita nº. 7739.

m)  Se  o  arrematante  deixar  de  pagar  no  vencimento  qualquer  das  parcelas
mensais,  o  parcelamento  será  rescindido,  vencendo-se  antecipadamente  o  saldo  devedor
remanescente, ao qual será acrescido o valor de 50% (cinquenta por cento), a título de multa
de mora, conforme § 6º do art. 98 da Lei nº. 8.212, de 24 de julho de 1991.

n) Ocorrendo a rescisão do parcelamento, o crédito será inscrito em dívida ativa
e executado, se for o caso, indicando-se à penhora o imóvel hipotecado ou o bem dado em
garantia.

o) A inscrição em dívida ativa do débito decorrente do saldo remanescente do
parcelamento não quitado será de responsabilidade da unidade da PGFN correspondente ao
domicílio do arrematante.

p)  A baixa da dívida nos sistemas da PGFN somente poderá ocorrer  após a
expedição da carta de arrematação, sendo utilizado como referência o valor da divida na data
da arrematação.
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q) Aplicar-se-á o procedimento de parcelamento descrito no tópico seguinte, e
não neste, para os demais casos em que o exequente for a União/Fazenda Nacional mas não
se tratar de Execução Fiscal – a exemplo da execução de títulos judiciais.

- Nos demais processos (art. 895 CPC):

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;
quando o bem for  vendido por valor  maior do que a avaliação,  a  quota parte deverá ser
proporcional.

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 ser 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

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Rio Grande do Sul
4ª Vara Federal de Santa Maria

:: 710006051873 - eproc - :: https://eproc.jfrs.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_impri...

6 de 8 11/05/2018 12:05



5005267-59.2014.4.04.7102 710006051873 .V2

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):  358148049,  350921008,  350921016,  350921032,  350921040,
350921059, 350921067, 350921075, 350921083, 557921317

Localização do(s) bem(ns): Itaara e Santa Maria/RS.

Depositários: Fritoldo Helmuth Staggemeier e Lucena Staggemeier Wasem

Bem(ns) Penhorado(s):  01  (um) terreno,  denominado lote  G,  situado na
zona urbana de Itaara-RS,  com área  de  3.039,46m²,  possuindo as  seguintes  medidas  e
confrontações: ao Norte mede 31,50m com a continuação da Travessa Staggemeier; ao Leste,
96,50m com o lote H; ao Sul, mede 31,50m com propriedade de Italo Vicente Beltrame; ao
Oeste, mede 96,50m com o lote F. Imóvel matriculado sob o n° 124.218 do CRI desta cidade
em nome de Fritoldo Helmuth Staggemeier e Ligia Carmem Staggemeier, avaliado em R$
150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), em 06/2017; 01 (um) terreno, denominado lote I,
situado na zona urbana de Itaara-RS,  com área de 3.039,46m², possuindo as seguintes
medidas e confrontações: ao Norte, mede 31,50m e confronta com a continuação da Travessa
Staggemeier; ao Leste, 96,50m com propriedade de Werner Staggemeier, Infried Staggemeier,
Fritholdo Helmuth Staggemeier, Lucena Staggemeier Wassem, Vilibaldo Staggemeier, Silda
Staggemeier  Trevisan,  Norberto  Staggemeier,  Ivelize  Staggemeier  Soares  e  Eduardo
Staggmeier;  ao Sul,  mede 31,50m com propriedade de  Italo  Vicente Beltrame;  ao Oeste,
mede 96,50m com o lote H. Imóvel matriculado sob o n° 124.211, do Livro n° 2 - Registro
Geral, do CRI de Santa Maria, avaliado em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), em
06/2017, devendo ser(em) este(s) o(s) preço(s) para aquisição do(s) bem(ns) na primeira data
designada para o leilão.

Ônus/Penhora: Referente ao terreno de matrícula n° 124.218: penhora credora
Instituição Comunitária de Crédito Central/RS – ICCC-RS, 2ª  Vara Cível da Comarca de
Santa Maria, processo judicial n° 027/1.10.0004508. 

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 710006051873v2 e do código CRC 764e467b.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): DEBORA CORADINI PADOIN
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Data e Hora: 9/5/2018, às 15:54:51
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Alameda Montevideo, 313, 3º Andar - Bairro: Dores - CEP: 97050-510 - Fone: (55)3220-3044 - Email:
rssma04@jfrs.jus.br

EXECUÇÃO FISCAL Nº 5004803-30.2017.4.04.7102/RS

EXEQUENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

EXECUTADO: ACAMPAMENTO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. - EPP
ADVOGADO: RAFAEL HOLLER
ADVOGADO: REIQUE ELOI DE OLIVEIRA BRITO

PERITO: JOYCE RIBEIRO

EDITAL Nº 710006049906

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: 05.06.2018, às 13 horas e 30 minutos, por preço igual ou superior ao
da avaliação.

2º Leilão: 19.06.2018, às 13 horas e 30 minutos, por qualquer valor, desde que
não seja vil.

3º Leilão: 28.06.2018, às 13 horas e 30 minutos, por qualquer valor, desde que
não seja vil.

4º Leilão: 03.07.2018, às 13 horas e 30 minutos, por qualquer valor, desde que
não seja vil.

Local: Hotel Continental, Rua Benjamin Constant, 1209, Santa Maria – 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:
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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.

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  última  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.
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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 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 conjuge 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).

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 50% (cinquenta
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; quando o bem for  vendido por valor  maior do que a avaliação a quota parte
deverá ser proporcional.

-  recaindo  a  alienação  sobre  bem  indivisível  com  reserva  de  quotas-parte
superior  a  50%  (meação  de  cônjuge  ou  quotas  de  coproprietários  alheios  à  execução),
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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;  quando  o  bem  for  vendido  por  valor  maior  do  que  a
avaliação, a quota parte deverá ser proporcional.

Condições de parcelamento:

a) Não será concedido parcelamento da arrematação de bens consumíveis e no
caso de concurso de penhora com credor privilegiado;

b)  No  caso  de  arrematação  parcelada  a  responsabilidade  pelo  controle  das
prestações ficará a cargo do exequente.

- Nos processos de Execução Fiscal em que o exequente é a União/Fazenda
Nacional

a)  Poderá  o  arrematante,  com  base  no  artigo  98  da  Lei  nº.  8.212/91,  com
redação que lhe deu a Lei no. 9.528, de 10 de dezembro de 1997, requerer o parcelamento do
valor da arrematação, da seguinte forma: a) será admitido o pagamento parcelado do maior
lance em quantidade máxima de 60 (sessenta) prestações iguais, mensais e sucessivas, no
valor mínimo de R$ 500,00 (quinhentos reais) cada uma. O valor de cada parcela, por ocasião
do pagamento, será acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação  e  Custódia  (SELIC),  acumulada  mensalmente,  calculados  a  partir  da  data  da
arrematação até o mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) relativamente ao
mês em que o pagamento estiver sendo efetuado.

b) Existindo reserva de quota-parte de cônjuge ou coproprietário não executado
sobre o bem, o arrematante deverá depositar, à vista, o montante equivalente à quota-parte,
calculada sobre  o  valor  da  avaliação;  o  parcelamento do saldo que  sobejar  obedecerá  às
demais regras estabelecidas neste tópico; quando o bem for vendido por valor maior do que a
avaliação, a quota parte deverá ser proporcional, quando o bem for vendido por valor maior
do que a avaliação, a quota parte deverá ser proporcional.

c) Com relação aos bens móveis, após expedida a carta de arrematação para
pagamento parcelado, será constituído penhor do bem arrematado em favor da União, quando
for  o  caso,  o  qual  será  registrado  na  repartição  competente  mediante  requerimento  do
arrematante. Para os bens imóveis, a carta de arrematação será levada pelo arrematante ao
respectivo Cartório de Registro de Imóveis para averbação da hipoteca em favor da União.

d) Tratando-se o bem arrematado de veículo, o prazo máximo do parcelamento
será de 04 (quatro) anos, em razão do disposto no art. 1.466 da Lei nº.  10.406, de 10 de
janeiro de 2002 (Código Civil).

e) O valor da primeira prestação deverá ser depositado no ato da arrematação e
será considerado como pagamento parcial,  devendo o saldo ser  dividido pelo  número de
meses restante, nos termos do item “a” do presente edital.
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f) O arrematante tomará a posição de devedor do Exequente, na hipótese do
pagamento parcelado, servindo o próprio bem arrematado como garantia do débito, por meio
de hipoteca, penhor ou alienação fiduciária em garantia.

g) O parcelamento do valor da arrematação será limitado ao montante da dívida
ativa objeto da execução.

h) O parcelamento da arrematação de bem cujo valor supere a dívida por ele
garantida, só será deferido quando o arrematante efetuar o depósito à vista da diferença, no
ato da arrematação, para levantamento do executado.

i) Na hipótese do valor da arrematação ser suficiente para a quitação da dívida
exequenda,  o  procurador da Fazenda Nacional  responsável pela atuação nos autos deverá
solicitar a extinção do processo de execução.

j)  Até  a  expedição da  carta  de  arrematação,  o  arrematante  deverá  continuar
depositando,  mensalmente,  as  parcelas  que  vierem a  se  vencer,  mediante  Documento  de
Depósitos Judiciais e Extrajudiciais (DJE), utilizando o código de receita nº. 4396.

k) Os valores depositados por meio de DJE permanecerão à disposição do juízo
até  que  seja  expedida  a  carta  de  arrematação,  quando  então  deve  ser  solicitada  a
transformação em pagamento definitivo.

l) Após a emissão da carta de arrematação, os valores deverão ser recolhidos por
meio de Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF), utilizando o código de
receita nº. 7739.

m)  Se  o  arrematante  deixar  de  pagar  no  vencimento  qualquer  das  parcelas
mensais,  o  parcelamento  será  rescindido,  vencendo-se  antecipadamente  o  saldo  devedor
remanescente, ao qual será acrescido o valor de 50% (cinquenta por cento), a título de multa
de mora, conforme § 6º do art. 98 da Lei nº. 8.212, de 24 de julho de 1991.

n) Ocorrendo a rescisão do parcelamento, o crédito será inscrito em dívida ativa
e executado, se for o caso, indicando-se à penhora o imóvel hipotecado ou o bem dado em
garantia.

o) A inscrição em dívida ativa do débito decorrente do saldo remanescente do
parcelamento não quitado será de responsabilidade da unidade da PGFN correspondente ao
domicílio do arrematante.

p)  A baixa da dívida nos sistemas da PGFN somente poderá ocorrer  após a
expedição da carta de arrematação, sendo utilizado como referência o valor da divida na data
da arrematação.

q) Aplicar-se-á o procedimento de parcelamento descrito no tópico seguinte, e
não neste, para os demais casos em que o exequente for a União/Fazenda Nacional mas não
se tratar de Execução Fiscal – a exemplo da execução de títulos judiciais.
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- Nos demais processos (art. 895 CPC):

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;
quando o bem for  vendido por valor  maior do que a avaliação,  a  quota parte deverá ser
proporcional.

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 ser 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
haver lance para pagamento à vista.

CDA(s) nº(s): 130759783, 451028287, 453683835
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Localização do(s) bem(ns):  Rua  Santos  Dumont,  1295,  Restinga Sêca,  RS,
Santa Maria/RS.

Depositário(a): André Silveira da Silva

Bem(ns) Penhorado(s):   01 (uma) motocicleta YAMAHA TDR 180,  placa
IID5360, ano 1993, cor vermelha, RENAVAM 00574103546, em funcionamento, avaliada
por R$ 2.000,00 (dois mil reais),  em 09/2017,  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 710006049906v2 e do código CRC 44105c87.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): DEBORA CORADINI PADOIN
Data e Hora: 9/5/2018, às 16:2:36
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Alameda Montevideo, 313, 3º Andar - Bairro: Dores - CEP: 97050-510 - Fone: (55)3220-3044 - Email:
rssma04@jfrs.jus.br

EXECUÇÃO FISCAL Nº 5003784-91.2014.4.04.7102/RS

EXEQUENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

EXECUTADO: JOAO RAFAEL SAUZEM MACHADO

PERITO: JOYCE RIBEIRO

UNIDADE EXTERNA: PAB JUSTIÇA FEDERAL SANTA MARIA, RS

EDITAL Nº 710006040726

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: 05.06.2018, às 13 horas e 30 minutos, por preço igual ou superior ao
da avaliação.

2º Leilão: 19.06.2018, às 13 horas e 30 minutos, por qualquer valor, desde que
não seja vil.

3º Leilão: 28.06.2018, às 13 horas e 30 minutos, por qualquer valor, desde que
não seja vil.

4º Leilão: 03.07.2018, às 13 horas e 30 minutos, por qualquer valor, desde que
não seja vil.

Local: Hotel Continental, Rua Benjamin Constant, 1209, Santa Maria – 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:
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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.

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  última  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.
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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 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 conjuge 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).

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 50% (cinquenta
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; quando o bem for  vendido por valor  maior do que a avaliação a quota parte
deverá ser proporcional.

-  recaindo  a  alienação  sobre  bem  indivisível  com  reserva  de  quotas-parte
superior  a  50%  (meação  de  cônjuge  ou  quotas  de  coproprietários  alheios  à  execução),
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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;  quando  o  bem  for  vendido  por  valor  maior  do  que  a
avaliação, a quota parte deverá ser proporcional.

Condições de parcelamento:

a) Não será concedido parcelamento da arrematação de bens consumíveis e no
caso de concurso de penhora com credor privilegiado;

b)  No  caso  de  arrematação  parcelada  a  responsabilidade  pelo  controle  das
prestações ficará a cargo do exequente.

- Nos processos de Execução Fiscal em que o exequente é a União/Fazenda
Nacional

a)  Poderá  o  arrematante,  com  base  no  artigo  98  da  Lei  nº.  8.212/91,  com
redação que lhe deu a Lei no. 9.528, de 10 de dezembro de 1997, requerer o parcelamento do
valor da arrematação, da seguinte forma: a) será admitido o pagamento parcelado do maior
lance em quantidade máxima de 60 (sessenta) prestações iguais, mensais e sucessivas, no
valor mínimo de R$ 500,00 (quinhentos reais) cada uma. O valor de cada parcela, por ocasião
do pagamento, será acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação  e  Custódia  (SELIC),  acumulada  mensalmente,  calculados  a  partir  da  data  da
arrematação até o mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) relativamente ao
mês em que o pagamento estiver sendo efetuado.

b) Existindo reserva de quota-parte de cônjuge ou coproprietário não executado
sobre o bem, o arrematante deverá depositar, à vista, o montante equivalente à quota-parte,
calculada sobre  o  valor  da  avaliação;  o  parcelamento do saldo que  sobejar  obedecerá  às
demais regras estabelecidas neste tópico; quando o bem for vendido por valor maior do que a
avaliação, a quota parte deverá ser proporcional, quando o bem for vendido por valor maior
do que a avaliação, a quota parte deverá ser proporcional.

c) Com relação aos bens móveis, após expedida a carta de arrematação para
pagamento parcelado, será constituído penhor do bem arrematado em favor da União, quando
for  o  caso,  o  qual  será  registrado  na  repartição  competente  mediante  requerimento  do
arrematante. Para os bens imóveis, a carta de arrematação será levada pelo arrematante ao
respectivo Cartório de Registro de Imóveis para averbação da hipoteca em favor da União.

d) Tratando-se o bem arrematado de veículo, o prazo máximo do parcelamento
será de 04 (quatro) anos, em razão do disposto no art. 1.466 da Lei nº.  10.406, de 10 de
janeiro de 2002 (Código Civil).

e) O valor da primeira prestação deverá ser depositado no ato da arrematação e
será considerado como pagamento parcial,  devendo o saldo ser  dividido pelo  número de
meses restante, nos termos do item “a” do presente edital.
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f) O arrematante tomará a posição de devedor do Exequente, na hipótese do
pagamento parcelado, servindo o próprio bem arrematado como garantia do débito, por meio
de hipoteca, penhor ou alienação fiduciária em garantia.

g) O parcelamento do valor da arrematação será limitado ao montante da dívida
ativa objeto da execução.

h) O parcelamento da arrematação de bem cujo valor supere a dívida por ele
garantida, só será deferido quando o arrematante efetuar o depósito à vista da diferença, no
ato da arrematação, para levantamento do executado.

i) Na hipótese do valor da arrematação ser suficiente para a quitação da dívida
exequenda,  o  procurador da Fazenda Nacional  responsável pela atuação nos autos deverá
solicitar a extinção do processo de execução.

j)  Até  a  expedição da  carta  de  arrematação,  o  arrematante  deverá  continuar
depositando,  mensalmente,  as  parcelas  que  vierem a  se  vencer,  mediante  Documento  de
Depósitos Judiciais e Extrajudiciais (DJE), utilizando o código de receita nº. 4396.

k) Os valores depositados por meio de DJE permanecerão à disposição do juízo
até  que  seja  expedida  a  carta  de  arrematação,  quando  então  deve  ser  solicitada  a
transformação em pagamento definitivo.

l) Após a emissão da carta de arrematação, os valores deverão ser recolhidos por
meio de Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF), utilizando o código de
receita nº. 7739.

m)  Se  o  arrematante  deixar  de  pagar  no  vencimento  qualquer  das  parcelas
mensais,  o  parcelamento  será  rescindido,  vencendo-se  antecipadamente  o  saldo  devedor
remanescente, ao qual será acrescido o valor de 50% (cinquenta por cento), a título de multa
de mora, conforme § 6º do art. 98 da Lei nº. 8.212, de 24 de julho de 1991.

n) Ocorrendo a rescisão do parcelamento, o crédito será inscrito em dívida ativa
e executado, se for o caso, indicando-se à penhora o imóvel hipotecado ou o bem dado em
garantia.

o) A inscrição em dívida ativa do débito decorrente do saldo remanescente do
parcelamento não quitado será de responsabilidade da unidade da PGFN correspondente ao
domicílio do arrematante.

p)  A baixa da dívida nos sistemas da PGFN somente poderá ocorrer  após a
expedição da carta de arrematação, sendo utilizado como referência o valor da divida na data
da arrematação.

q) Aplicar-se-á o procedimento de parcelamento descrito no tópico seguinte, e
não neste, para os demais casos em que o exequente for a União/Fazenda Nacional mas não
se tratar de Execução Fiscal – a exemplo da execução de títulos judiciais.
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- Nos demais processos (art. 895 CPC):

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;
quando o bem for  vendido por valor  maior do que a avaliação,  a  quota parte deverá ser
proporcional.

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 ser 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
haver lance para pagamento à vista.

CDA(s) nº(s): 0011300081150
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Localização do(s) bem(ns):  Rua Euclides  da  Cunha,  1617,  ap  102B,  Santa
Maria/RS

Depositário(a): João Rafael Sauzem Machado

Bem(ns) Penhorado(s):  01  (um)  veículo  marca  Ford,  modelo  Ecosport  1.6
Flex, placa ISJ 0454, cor branca, ano/modelo 2011/2012, RENAVAM 00359311890, avaliado
por R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais), em 05/2018, 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 veículo acima descrito está gravado com restrição RENAJUD
no processo 50023364920154047102, em trâmite neste Juízo.

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 710006040726v3 e do código CRC 81986113.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): DEBORA CORADINI PADOIN
Data e Hora: 9/5/2018, às 16:5:37
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Alameda Montevideo, 313, 3º Andar - Bairro: Dores - CEP: 97050-510 - Fone: (55)3220-3044 - Email:
rssma04@jfrs.jus.br

EXECUÇÃO FISCAL Nº 5002935-51.2016.4.04.7102/RS

EXEQUENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

EXECUTADO: DALLASTA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME
ADVOGADO: MARCELO CARLOS ZAMPIERI
ADVOGADO: EDUARDO AUGUSTO CORDEIRO BOLZAN
ADVOGADO: MARCELO CARLOS ZAMPIERI

PERITO: JOYCE RIBEIRO

EDITAL Nº 710006045670

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: 05.06.2018, às 13 horas e 30 minutos, por preço igual ou superior ao
da avaliação.

2º Leilão: 19.06.2018, às 13 horas e 30 minutos, por qualquer valor, desde que
não seja vil.

3º Leilão: 28.06.2018, às 13 horas e 30 minutos, por qualquer valor, desde que
não seja vil.

4º Leilão: 03.07.2018, às 13 horas e 30 minutos, por qualquer valor, desde que
não seja vil.

Local: Hotel Continental, Rua Benjamin Constant, 1209, Santa Maria – RS  e
através do site www.leiloesjudiciaisrs.com.br

LEILOEIRA OFICIAL: Joyce Ribeiro, JUCERGS 222, fone: 0800-707-9272
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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.

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  última  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
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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 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 conjuge 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).

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 50% (cinquenta
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; quando o bem for  vendido por valor  maior do que a avaliação a quota parte
deverá ser proporcional.
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-  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;  quando  o  bem  for  vendido  por  valor  maior  do  que  a
avaliação, a quota parte deverá ser proporcional.

Condições de parcelamento:

a) Não será concedido parcelamento da arrematação de bens consumíveis e no
caso de concurso de penhora com credor privilegiado;

b)  No  caso  de  arrematação  parcelada  a  responsabilidade  pelo  controle  das
prestações ficará a cargo do exequente.

- Nos processos de Execução Fiscal em que o exequente é a União/Fazenda
Nacional

a)  Poderá  o  arrematante,  com  base  no  artigo  98  da  Lei  nº.  8.212/91,  com
redação que lhe deu a Lei no. 9.528, de 10 de dezembro de 1997, requerer o parcelamento do
valor da arrematação, da seguinte forma: a) será admitido o pagamento parcelado do maior
lance em quantidade máxima de 60 (sessenta) prestações iguais, mensais e sucessivas, no
valor mínimo de R$ 500,00 (quinhentos reais) cada uma. O valor de cada parcela, por ocasião
do pagamento, será acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação  e  Custódia  (SELIC),  acumulada  mensalmente,  calculados  a  partir  da  data  da
arrematação até o mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) relativamente ao
mês em que o pagamento estiver sendo efetuado.

b) Existindo reserva de quota-parte de cônjuge ou coproprietário não executado
sobre o bem, o arrematante deverá depositar, à vista, o montante equivalente à quota-parte,
calculada sobre  o  valor  da  avaliação;  o  parcelamento do saldo que  sobejar  obedecerá  às
demais regras estabelecidas neste tópico; quando o bem for vendido por valor maior do que a
avaliação, a quota parte deverá ser proporcional, quando o bem for vendido por valor maior
do que a avaliação, a quota parte deverá ser proporcional.

c) Com relação aos bens móveis, após expedida a carta de arrematação para
pagamento parcelado, será constituído penhor do bem arrematado em favor da União, quando
for  o  caso,  o  qual  será  registrado  na  repartição  competente  mediante  requerimento  do
arrematante. Para os bens imóveis, a carta de arrematação será levada pelo arrematante ao
respectivo Cartório de Registro de Imóveis para averbação da hipoteca em favor da União.

d) Tratando-se o bem arrematado de veículo, o prazo máximo do parcelamento
será de 04 (quatro) anos, em razão do disposto no art. 1.466 da Lei nº.  10.406, de 10 de
janeiro de 2002 (Código Civil).

e) O valor da primeira prestação deverá ser depositado no ato da arrematação e
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será considerado como pagamento parcial,  devendo o saldo ser  dividido pelo  número de
meses restante, nos termos do item “a” do presente edital.

f) O arrematante tomará a posição de devedor do Exequente, na hipótese do
pagamento parcelado, servindo o próprio bem arrematado como garantia do débito, por meio
de hipoteca, penhor ou alienação fiduciária em garantia.

g) O parcelamento do valor da arrematação será limitado ao montante da dívida
ativa objeto da execução.

h) O parcelamento da arrematação de bem cujo valor supere a dívida por ele
garantida, só será deferido quando o arrematante efetuar o depósito à vista da diferença, no
ato da arrematação, para levantamento do executado.

i) Na hipótese do valor da arrematação ser suficiente para a quitação da dívida
exequenda,  o  procurador da Fazenda Nacional  responsável pela atuação nos autos deverá
solicitar a extinção do processo de execução.

j)  Até  a  expedição da  carta  de  arrematação,  o  arrematante  deverá  continuar
depositando,  mensalmente,  as  parcelas  que  vierem a  se  vencer,  mediante  Documento  de
Depósitos Judiciais e Extrajudiciais (DJE), utilizando o código de receita nº. 4396.

k) Os valores depositados por meio de DJE permanecerão à disposição do juízo
até  que  seja  expedida  a  carta  de  arrematação,  quando  então  deve  ser  solicitada  a
transformação em pagamento definitivo.

l) Após a emissão da carta de arrematação, os valores deverão ser recolhidos por
meio de Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF), utilizando o código de
receita nº. 7739.

m)  Se  o  arrematante  deixar  de  pagar  no  vencimento  qualquer  das  parcelas
mensais,  o  parcelamento  será  rescindido,  vencendo-se  antecipadamente  o  saldo  devedor
remanescente, ao qual será acrescido o valor de 50% (cinquenta por cento), a título de multa
de mora, conforme § 6º do art. 98 da Lei nº. 8.212, de 24 de julho de 1991.

n) Ocorrendo a rescisão do parcelamento, o crédito será inscrito em dívida ativa
e executado, se for o caso, indicando-se à penhora o imóvel hipotecado ou o bem dado em
garantia.

o) A inscrição em dívida ativa do débito decorrente do saldo remanescente do
parcelamento não quitado será de responsabilidade da unidade da PGFN correspondente ao
domicílio do arrematante.

p)  A baixa da dívida nos sistemas da PGFN somente poderá ocorrer  após a
expedição da carta de arrematação, sendo utilizado como referência o valor da divida na data
da arrematação.
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q) Aplicar-se-á o procedimento de parcelamento descrito no tópico seguinte, e
não neste, para os demais casos em que o exequente for a União/Fazenda Nacional mas não
se tratar de Execução Fiscal – a exemplo da execução de títulos judiciais.

- Nos demais processos (art. 895 CPC):

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;
quando o bem for  vendido por valor  maior do que a avaliação,  a  quota parte deverá ser
proporcional.

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 ser 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
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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):  0071500239257,  0021500113141,  0061501386868,
0061501386949,  0061501387082,  0061501387163,  0021500113222,  0061501387244,
0071500239338, 0061501387325

Localização do(s) bem(ns): Lote 91 da Vila Alegria, Santa Maria/RS.

Depositário(a): Amilto Dallasta

Bem(ns) Penhorado(s):   01  (um)  terreno  constituído  pelo  lote  91  do
Loteamento denominado Vila Alegria, zona urbana desta cidade, com as seguintes medidas e
confrontações: dez metros (10m00) ao Norte, com propriedade de herdeiros Bortoluzzi ou
quem de direito, dez metros (10m00) ao Sul, com a rua Dois, quarenta metros (40m00) ao
Leste com o lote  90, e, quarenta metros (40m00) ao Oeste com o lote 92, registrado no CRI
local sob nº 97.093, avaliado por R$ 265.000,00 (duzentos e sessenta e cinco mil reais), em
04/2018, 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 710006045670v2 e do código CRC 5c541ae5.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): DEBORA CORADINI PADOIN
Data e Hora: 9/5/2018, às 16:2:34
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Alameda Montevideo, 313, 3º Andar - Bairro: Dores - CEP: 97050-510 - Fone: (55)3220-3044 - Email:
rssma04@jfrs.jus.br

EXECUÇÃO FISCAL Nº 5002652-28.2016.4.04.7102/RS

EXEQUENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

EXECUTADO: NILTON LUIS RIGAO

PERITO: JOYCE RIBEIRO

EDITAL Nº 710006044538

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: 05.06.2018, às 13 horas e 30 minutos, por preço igual ou superior ao
da avaliação.

2º Leilão: 19.06.2018, às 13 horas e 30 minutos, por qualquer valor, desde que
não seja vil.

3º Leilão: 28.06.2018, às 13 horas e 30 minutos, por qualquer valor, desde que
não seja vil.

4º Leilão: 03.07.2018, às 13 horas e 30 minutos, por qualquer valor, desde que
não seja vil.

Local: Hotel Continental, Rua Benjamin Constant, 1209, Santa Maria – 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
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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.

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  última  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
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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 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 conjuge 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).

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 50% (cinquenta
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; quando o bem for  vendido por valor  maior do que a avaliação a quota parte
deverá ser proporcional.

-  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;  quando  o  bem  for  vendido  por  valor  maior  do  que  a
avaliação, a quota parte deverá ser proporcional.

Condições de parcelamento:

a) Não será concedido parcelamento da arrematação de bens consumíveis e no
caso de concurso de penhora com credor privilegiado;

b)  No  caso  de  arrematação  parcelada  a  responsabilidade  pelo  controle  das
prestações ficará a cargo do exequente.

- Nos processos de Execução Fiscal em que o exequente é a União/Fazenda
Nacional

a)  Poderá  o  arrematante,  com  base  no  artigo  98  da  Lei  nº.  8.212/91,  com
redação que lhe deu a Lei no. 9.528, de 10 de dezembro de 1997, requerer o parcelamento do
valor da arrematação, da seguinte forma: a) será admitido o pagamento parcelado do maior
lance em quantidade máxima de 60 (sessenta) prestações iguais, mensais e sucessivas, no
valor mínimo de R$ 500,00 (quinhentos reais) cada uma. O valor de cada parcela, por ocasião
do pagamento, será acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação  e  Custódia  (SELIC),  acumulada  mensalmente,  calculados  a  partir  da  data  da
arrematação até o mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) relativamente ao
mês em que o pagamento estiver sendo efetuado.

b) Existindo reserva de quota-parte de cônjuge ou coproprietário não executado
sobre o bem, o arrematante deverá depositar, à vista, o montante equivalente à quota-parte,
calculada sobre  o  valor  da  avaliação;  o  parcelamento do saldo que  sobejar  obedecerá  às
demais regras estabelecidas neste tópico; quando o bem for vendido por valor maior do que a
avaliação, a quota parte deverá ser proporcional, quando o bem for vendido por valor maior
do que a avaliação, a quota parte deverá ser proporcional.

c) Com relação aos bens móveis, após expedida a carta de arrematação para
pagamento parcelado, será constituído penhor do bem arrematado em favor da União, quando
for  o  caso,  o  qual  será  registrado  na  repartição  competente  mediante  requerimento  do
arrematante. Para os bens imóveis, a carta de arrematação será levada pelo arrematante ao
respectivo Cartório de Registro de Imóveis para averbação da hipoteca em favor da União.

d) Tratando-se o bem arrematado de veículo, o prazo máximo do parcelamento
será de 04 (quatro) anos, em razão do disposto no art. 1.466 da Lei nº.  10.406, de 10 de
janeiro de 2002 (Código Civil).

e) O valor da primeira prestação deverá ser depositado no ato da arrematação e
será considerado como pagamento parcial,  devendo o saldo ser  dividido pelo  número de
meses restante, nos termos do item “a” do presente edital.
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f) O arrematante tomará a posição de devedor do Exequente, na hipótese do
pagamento parcelado, servindo o próprio bem arrematado como garantia do débito, por meio
de hipoteca, penhor ou alienação fiduciária em garantia.

g) O parcelamento do valor da arrematação será limitado ao montante da dívida
ativa objeto da execução.

h) O parcelamento da arrematação de bem cujo valor supere a dívida por ele
garantida, só será deferido quando o arrematante efetuar o depósito à vista da diferença, no
ato da arrematação, para levantamento do executado.

i) Na hipótese do valor da arrematação ser suficiente para a quitação da dívida
exequenda,  o  procurador da Fazenda Nacional  responsável pela atuação nos autos deverá
solicitar a extinção do processo de execução.

j)  Até  a  expedição da  carta  de  arrematação,  o  arrematante  deverá  continuar
depositando,  mensalmente,  as  parcelas  que  vierem a  se  vencer,  mediante  Documento  de
Depósitos Judiciais e Extrajudiciais (DJE), utilizando o código de receita nº. 4396.

k) Os valores depositados por meio de DJE permanecerão à disposição do juízo
até  que  seja  expedida  a  carta  de  arrematação,  quando  então  deve  ser  solicitada  a
transformação em pagamento definitivo.

l) Após a emissão da carta de arrematação, os valores deverão ser recolhidos por
meio de Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF), utilizando o código de
receita nº. 7739.

m)  Se  o  arrematante  deixar  de  pagar  no  vencimento  qualquer  das  parcelas
mensais,  o  parcelamento  será  rescindido,  vencendo-se  antecipadamente  o  saldo  devedor
remanescente, ao qual será acrescido o valor de 50% (cinquenta por cento), a título de multa
de mora, conforme § 6º do art. 98 da Lei nº. 8.212, de 24 de julho de 1991.

n) Ocorrendo a rescisão do parcelamento, o crédito será inscrito em dívida ativa
e executado, se for o caso, indicando-se à penhora o imóvel hipotecado ou o bem dado em
garantia.

o) A inscrição em dívida ativa do débito decorrente do saldo remanescente do
parcelamento não quitado será de responsabilidade da unidade da PGFN correspondente ao
domicílio do arrematante.

p)  A baixa da dívida nos sistemas da PGFN somente poderá ocorrer  após a
expedição da carta de arrematação, sendo utilizado como referência o valor da divida na data
da arrematação.

q) Aplicar-se-á o procedimento de parcelamento descrito no tópico seguinte, e
não neste, para os demais casos em que o exequente for a União/Fazenda Nacional mas não
se tratar de Execução Fiscal – a exemplo da execução de títulos judiciais.
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- Nos demais processos (art. 895 CPC):

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;
quando o bem for  vendido por valor  maior do que a avaliação,  a  quota parte deverá ser
proporcional.

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 ser 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
haver lance para pagamento à vista.

CDA(s) nº(s): 0011401112107
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Localização do(s) bem(ns):  Rodovia BR 158, 260, Bloco A2, ap. 205, Santa
Maria/RS.

Depositário(a): Nilton Luis Rigão

Bem(ns) Penhorado(s):  01  (um)  caminhão  trator,  marca  Scania/R124
GA4X2NZ 360, placa MCI 6305, RENAVAM 00832626996, ano/modelo 2004, a diesel, cor
verde,  em bom estado de  conservação e  em funcionamento,  avaliado por R$ 130.000,00
(cento e trinta mil reais), em 04/2018, 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 710006044538v2 e do código CRC 4cba2037.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): DEBORA CORADINI PADOIN
Data e Hora: 9/5/2018, às 16:2:34
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Alameda Montevideo, 313, 3º Andar - Bairro: Dores - CEP: 97050-510 - Fone: (55)3220-3044 - Email:
rssma04@jfrs.jus.br

EXECUÇÃO FISCAL Nº 5002041-12.2015.4.04.7102/RS

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

EXECUTADO: THEBAS INCORPORACOES LTDA - ME

PERITO: JOYCE RIBEIRO

EDITAL Nº 710006034278

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: 05.06.2018, às 13 horas e 30 minutos, por preço igual ou superior ao
da avaliação.

2º Leilão: 19.06.2018, às 13 horas e 30 minutos, por qualquer valor, desde que
não seja vil.

3º Leilão: 28.06.2018, às 13 horas e 30 minutos, por qualquer valor, desde que
não seja vil.

4º Leilão: 03.07.2018, às 13 horas e 30 minutos, por qualquer valor, desde que
não seja vil.

Local: Hotel Continental, Rua Benjamin Constant, 1209, Santa Maria – 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
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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.

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
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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
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  conjuge  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 50% (cinquenta
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; quando o bem for vendido por valor maior do que a avaliação, a quota parte
deverá ser proporcional.
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-  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, quando o bem for vendido por valor maior do que a avaliação,
a quota parte deverá ser proporcional.

Condições de parcelamento:

a) Não será concedido parcelamento da arrematação de bens consumíveis e no
caso de concurso de penhora com credor privilegiado;

b)  No  caso  de  arrematação  parcelada  a  responsabilidade  pelo  controle  das
prestações ficará a cargo do exequente.

- Nos processos de Execução Fiscal em que o exequente é a União/Fazenda
Nacional

a)  Poderá  o  arrematante,  com  base  no  artigo  98  da  Lei  nº.  8.212/91,  com
redação que lhe deu a Lei no. 9.528, de 10 de dezembro de 1997, requerer o parcelamento do
valor da arrematação, da seguinte forma: a) será admitido o pagamento parcelado do maior
lance em quantidade máxima de 60 (sessenta) prestações iguais, mensais e sucessivas, no
valor mínimo de R$ 500,00 (quinhentos reais) cada uma. O valor de cada parcela, por ocasião
do pagamento, será acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação  e  Custódia  (SELIC),  acumulada  mensalmente,  calculados  a  partir  da  data  da
arrematação até o mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) relativamente ao
mês em que o pagamento estiver sendo efetuado.

b) Existindo reserva de quota-parte de cônjuge ou coproprietário não executado
sobre o bem, o arrematante deverá depositar, à vista, o montante equivalente à quota-parte,
calculada sobre  o  valor  da  avaliação;  o  parcelamento do saldo que  sobejar  obedecerá  às
demais regras estabelecidas neste tópico; quando o bem for vendido por valor maior do que a
avaliação, a quota parte deverá ser proporcional.

c) Com relação aos bens móveis, após expedida a carta de arrematação para
pagamento parcelado, será constituído penhor do bem arrematado em favor da União, quando
for  o  caso,  o  qual  será  registrado  na  repartição  competente  mediante  requerimento  do
arrematante. Para os bens imóveis, a carta de arrematação será levada pelo arrematante ao
respectivo Cartório de Registro de Imóveis para averbação da hipoteca em favor da União.

d) Tratando-se o bem arrematado de veículo, o prazo máximo do parcelamento
será de 04 (quatro) anos, em razão do disposto no art. 1.466 da Lei nº.  10.406, de 10 de
janeiro de 2002 (Código Civil).

e) O valor da primeira prestação deverá ser depositado no ato da arrematação e
será considerado como pagamento parcial,  devendo o saldo ser  dividido pelo  número de
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meses restante, nos termos do item “a” do presente edital.

f) O arrematante tomará a posição de devedor do Exequente, na hipótese do
pagamento parcelado, servindo o próprio bem arrematado como garantia do débito, por meio
de hipoteca, penhor ou alienação fiduciária em garantia.

g) O parcelamento do valor da arrematação será limitado ao montante da dívida
ativa objeto da execução.

h) O parcelamento da arrematação de bem cujo valor supere a dívida por ele
garantida, só será deferido quando o arrematante efetuar o depósito à vista da diferença, no
ato da arrematação, para levantamento do executado.

i) Na hipótese do valor da arrematação ser suficiente para a quitação da dívida
exequenda,  o  procurador da Fazenda Nacional  responsável pela atuação nos autos deverá
solicitar a extinção do processo de execução.

j)  Até  a  expedição da  carta  de  arrematação,  o  arrematante  deverá  continuar
depositando,  mensalmente,  as  parcelas  que  vierem a  se  vencer,  mediante  Documento  de
Depósitos Judiciais e Extrajudiciais (DJE), utilizando o código de receita nº. 4396.

k) Os valores depositados por meio de DJE permanecerão à disposição do juízo
até  que  seja  expedida  a  carta  de  arrematação,  quando  então  deve  ser  solicitada  a
transformação em pagamento definitivo.

l) Após a emissão da carta de arrematação, os valores deverão ser recolhidos por
meio de Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF), utilizando o código de
receita nº. 7739.

m)  Se  o  arrematante  deixar  de  pagar  no  vencimento  qualquer  das  parcelas
mensais,  o  parcelamento  será  rescindido,  vencendo-se  antecipadamente  o  saldo  devedor
remanescente, ao qual será acrescido o valor de 50% (cinquenta por cento), a título de multa
de mora, conforme § 6º do art. 98 da Lei nº. 8.212, de 24 de julho de 1991.

n) Ocorrendo a rescisão do parcelamento, o crédito será inscrito em dívida ativa
e executado, se for o caso, indicando-se à penhora o imóvel hipotecado ou o bem dado em
garantia.

o) A inscrição em dívida ativa do débito decorrente do saldo remanescente do
parcelamento não quitado será de responsabilidade da unidade da PGFN correspondente ao
domicílio do arrematante.

p)  A baixa da dívida nos sistemas da PGFN somente poderá ocorrer  após a
expedição da carta de arrematação, sendo utilizado como referência o valor da divida na data
da arrematação.

q) Aplicar-se-á o procedimento de parcelamento descrito no tópico seguinte, e
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não neste, para os demais casos em que o exequente for a União/Fazenda Nacional mas não
se tratar de Execução Fiscal – a exemplo da execução de títulos judiciais.

- Nos demais processos (art. 895, CPC:

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 ser 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
haver lance para pagamento à vista.
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CDA(s) nº(s): 27164

Localização do(s) bem(ns): Rua Coronel Niederauer, 736, Santa Maria, RS

Depositário(a): Paulo Ricardo da Silva Martins

Bem(ns) Penhorado(s): 01 (uma) motocicleta YAMAHA/FAZER YS250 LE,
placa IQP4572, ano/modelo 2009/2010, cor preta, RENAVAM 00198673671, em bom estado
de conservação e em funcionamento, com desgastes nos pneus, avaliada por R$ 6.780,00 (seis
mil  setecentos  e  oitenta  reais),  em  05/2017,  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  veículo  acima  descrito  acha-se  gravado  com  restrição  de
transferência,  via  RENAJUD,  no  processo  nº  02711300120673  e  nos  processos  nºs
00310550420158210027  e  00093331620128210027,  em  trâmite  na  1ª  e  4ª  Varas,
respectivamente,  da Comarca local.

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 710006034278v5 e do código CRC d1609570.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): DEBORA CORADINI PADOIN
Data e Hora: 7/5/2018, às 15:18:29
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Alameda Montevideo, 313, 3º Andar - Bairro: Dores - CEP: 97050-510 - Fone: (55)3220-3044 - Email:
rssma04@jfrs.jus.br

EXECUÇÃO FISCAL Nº 5001779-28.2016.4.04.7102/RS

EXEQUENTE: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS

EXECUTADO: SAMPATRICIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PERITO: JOYCE RIBEIRO

EDITAL Nº 710006039072

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: 05.06.2018, às 13 horas e 30 minutos, por preço igual ou superior ao
da avaliação.

2º Leilão: 19.06.2018, às 13 horas e 30 minutos, por qualquer valor, desde que
não seja vil.

3º Leilão: 28.06.2018, às 13 horas e 30 minutos, por qualquer valor, desde que
não seja vil.

4º Leilão: 03.07.2018, às 13 horas e 30 minutos, por qualquer valor, desde que
não seja vil.

Local: Hotel Continental, Rua Benjamin Constant, 1209, Santa Maria – 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
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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.

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  última  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
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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 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 conjuge 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).

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 50% (cinquenta
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; quando o bem for  vendido por valor  maior do que a avaliação a quota parte
deverá ser proporcional.

-  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;  quando  o  bem  for  vendido  por  valor  maior  do  que  a
avaliação, a quota parte deverá ser proporcional.

Condições de parcelamento:

a) Não será concedido parcelamento da arrematação de bens consumíveis e no
caso de concurso de penhora com credor privilegiado;

b)  No  caso  de  arrematação  parcelada  a  responsabilidade  pelo  controle  das
prestações ficará a cargo do exequente.

- Nos processos de Execução Fiscal em que o exequente é a União/Fazenda
Nacional

a)  Poderá  o  arrematante,  com  base  no  artigo  98  da  Lei  nº.  8.212/91,  com
redação que lhe deu a Lei no. 9.528, de 10 de dezembro de 1997, requerer o parcelamento do
valor da arrematação, da seguinte forma: a) será admitido o pagamento parcelado do maior
lance em quantidade máxima de 60 (sessenta) prestações iguais, mensais e sucessivas, no
valor mínimo de R$ 500,00 (quinhentos reais) cada uma. O valor de cada parcela, por ocasião
do pagamento, será acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação  e  Custódia  (SELIC),  acumulada  mensalmente,  calculados  a  partir  da  data  da
arrematação até o mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) relativamente ao
mês em que o pagamento estiver sendo efetuado.

b) Existindo reserva de quota-parte de cônjuge ou coproprietário não executado
sobre o bem, o arrematante deverá depositar, à vista, o montante equivalente à quota-parte,
calculada sobre  o  valor  da  avaliação;  o  parcelamento do saldo que  sobejar  obedecerá  às
demais regras estabelecidas neste tópico; quando o bem for vendido por valor maior do que a
avaliação, a quota parte deverá ser proporcional, quando o bem for vendido por valor maior
do que a avaliação, a quota parte deverá ser proporcional.

c) Com relação aos bens móveis, após expedida a carta de arrematação para
pagamento parcelado, será constituído penhor do bem arrematado em favor da União, quando
for  o  caso,  o  qual  será  registrado  na  repartição  competente  mediante  requerimento  do
arrematante. Para os bens imóveis, a carta de arrematação será levada pelo arrematante ao
respectivo Cartório de Registro de Imóveis para averbação da hipoteca em favor da União.

d) Tratando-se o bem arrematado de veículo, o prazo máximo do parcelamento
será de 04 (quatro) anos, em razão do disposto no art. 1.466 da Lei nº.  10.406, de 10 de
janeiro de 2002 (Código Civil).

e) O valor da primeira prestação deverá ser depositado no ato da arrematação e
será considerado como pagamento parcial,  devendo o saldo ser  dividido pelo  número de
meses restante, nos termos do item “a” do presente edital.
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f) O arrematante tomará a posição de devedor do Exequente, na hipótese do
pagamento parcelado, servindo o próprio bem arrematado como garantia do débito, por meio
de hipoteca, penhor ou alienação fiduciária em garantia.

g) O parcelamento do valor da arrematação será limitado ao montante da dívida
ativa objeto da execução.

h) O parcelamento da arrematação de bem cujo valor supere a dívida por ele
garantida, só será deferido quando o arrematante efetuar o depósito à vista da diferença, no
ato da arrematação, para levantamento do executado.

i) Na hipótese do valor da arrematação ser suficiente para a quitação da dívida
exequenda,  o  procurador da Fazenda Nacional  responsável pela atuação nos autos deverá
solicitar a extinção do processo de execução.

j)  Até  a  expedição da  carta  de  arrematação,  o  arrematante  deverá  continuar
depositando,  mensalmente,  as  parcelas  que  vierem a  se  vencer,  mediante  Documento  de
Depósitos Judiciais e Extrajudiciais (DJE), utilizando o código de receita nº. 4396.

k) Os valores depositados por meio de DJE permanecerão à disposição do juízo
até  que  seja  expedida  a  carta  de  arrematação,  quando  então  deve  ser  solicitada  a
transformação em pagamento definitivo.

l) Após a emissão da carta de arrematação, os valores deverão ser recolhidos por
meio de Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF), utilizando o código de
receita nº. 7739.

m)  Se  o  arrematante  deixar  de  pagar  no  vencimento  qualquer  das  parcelas
mensais,  o  parcelamento  será  rescindido,  vencendo-se  antecipadamente  o  saldo  devedor
remanescente, ao qual será acrescido o valor de 50% (cinquenta por cento), a título de multa
de mora, conforme § 6º do art. 98 da Lei nº. 8.212, de 24 de julho de 1991.

n) Ocorrendo a rescisão do parcelamento, o crédito será inscrito em dívida ativa
e executado, se for o caso, indicando-se à penhora o imóvel hipotecado ou o bem dado em
garantia.

o) A inscrição em dívida ativa do débito decorrente do saldo remanescente do
parcelamento não quitado será de responsabilidade da unidade da PGFN correspondente ao
domicílio do arrematante.

p)  A baixa da dívida nos sistemas da PGFN somente poderá ocorrer  após a
expedição da carta de arrematação, sendo utilizado como referência o valor da divida na data
da arrematação.

q) Aplicar-se-á o procedimento de parcelamento descrito no tópico seguinte, e
não neste, para os demais casos em que o exequente for a União/Fazenda Nacional mas não
se tratar de Execução Fiscal – a exemplo da execução de títulos judiciais.
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- Nos demais processos (art. 895 CPC):

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;
quando o bem for  vendido por valor  maior do que a avaliação,  a  quota parte deverá ser
proporcional.

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 ser 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
haver lance para pagamento à vista.

CDA(s) nº(s): FGRS201600227
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Localização do(s) bem(ns): Quadra E da 1ª Etapa do Distrito Industrial, Santa
Maria/RS

Depositário(a): Juliano Canabarro Patta

Bem(ns) Penhorado(s): 01 (uma) fração de terras de formato irregular, com
área de 7.565,87m²,  denominado Lote E-4a,  situado na quadra E da 1ª etapa do Distrito
Industrial de Santa Maria, com as seguintes confrontações: ao Norte com os lotes E-4c e
E-4d, onde medem, respectivamente, 40m00 e 30m00, perfazendo um total de 70m00, ao Sul,
com limite da calçada do Eixo Secundário 4, onde mede 45m00, a Leste, com o Lote E-4b,
onde mede 110m00 e,  ao Oeste,  com o limite da  calçada do Eixo Principal,  onde mede
85m00, tendo três vértices, formando um ângulo de 90º00'00 e o quarto vértice formado por
um  segmento  curvo  de  39m,27,  estando  na  intersecção  do  Eixo  Principal  com  o  Eixo
Secundário 4, matriculado no CRI local sob nº 60.734, avaliado por 780.000,00 (setecentos e
oitenta mil reais),  em 01/2018, 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  imóvel  acima  descrito  está  penhorado  nos  processos
50014531020124047102,  50004594520134047102,  50018899520144047102,
50096784820144047102, 5009091-89.2015.4.04.7102,  todos em trâmite neste Juízo.

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 710006039072v4 e do código CRC 1ba92fbd.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): DEBORA CORADINI PADOIN
Data e Hora: 7/5/2018, às 15:18:29

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Rio Grande do Sul
4ª Vara Federal de Santa Maria

:: 710006039072 - eproc - :: https://eproc.jfrs.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_impri...

7 de 7 11/05/2018 14:26



5001684-61.2017.4.04.7102 710006040945 .V2

Alameda Montevideo, 313, 3º Andar - Bairro: Dores - CEP: 97050-510 - Fone: (55)3220-3044 - Email:
rssma04@jfrs.jus.br

EXECUÇÃO FISCAL Nº 5001684-61.2017.4.04.7102/RS

EXEQUENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

EXECUTADO: AGROBER AGROPASTORIL BERLEZE LTDA
ADVOGADO: ALEXANDRE JAENISCH MARTINI
ADVOGADO: LUCIANO JOSE TONEL DE MEDEIROS
ADVOGADO: FELIPE JOSE TONEL DE MEDEIROS
ADVOGADO: DANIEL FIGUEIRA TONETTO

PERITO: JOYCE RIBEIRO

EDITAL Nº 710006040945

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: 05.06.2018, às 13 horas e 30 minutos, por preço igual ou superior ao
da avaliação.

2º Leilão: 19.06.2018, às 13 horas e 30 minutos, por qualquer valor, desde que
não seja vil.

3º Leilão: 28.06.2018, às 13 horas e 30 minutos, por qualquer valor, desde que
não seja vil.

4º Leilão: 03.07.2018, às 13 horas e 30 minutos, por qualquer valor, desde que
não seja vil.

Local: Hotel Continental, Rua Benjamin Constant, 1209, Santa Maria – RS  e
através do site www.leiloesjudiciaisrs.com.br
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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.

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  última  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.
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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 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 conjuge 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).

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 50% (cinquenta
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; quando o bem for  vendido por valor  maior do que a avaliação a quota parte
deverá ser proporcional.
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-  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;  quando  o  bem  for  vendido  por  valor  maior  do  que  a
avaliação, a quota parte deverá ser proporcional.

Condições de parcelamento:

a) Não será concedido parcelamento da arrematação de bens consumíveis e no
caso de concurso de penhora com credor privilegiado;

b)  No  caso  de  arrematação  parcelada  a  responsabilidade  pelo  controle  das
prestações ficará a cargo do exequente.

- Nos processos de Execução Fiscal em que o exequente é a União/Fazenda
Nacional

a)  Poderá  o  arrematante,  com  base  no  artigo  98  da  Lei  nº.  8.212/91,  com
redação que lhe deu a Lei no. 9.528, de 10 de dezembro de 1997, requerer o parcelamento do
valor da arrematação, da seguinte forma: a) será admitido o pagamento parcelado do maior
lance em quantidade máxima de 60 (sessenta) prestações iguais, mensais e sucessivas, no
valor mínimo de R$ 500,00 (quinhentos reais) cada uma. O valor de cada parcela, por ocasião
do pagamento, será acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação  e  Custódia  (SELIC),  acumulada  mensalmente,  calculados  a  partir  da  data  da
arrematação até o mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) relativamente ao
mês em que o pagamento estiver sendo efetuado.

b) Existindo reserva de quota-parte de cônjuge ou coproprietário não executado
sobre o bem, o arrematante deverá depositar, à vista, o montante equivalente à quota-parte,
calculada sobre  o  valor  da  avaliação;  o  parcelamento do saldo que  sobejar  obedecerá  às
demais regras estabelecidas neste tópico; quando o bem for vendido por valor maior do que a
avaliação, a quota parte deverá ser proporcional, quando o bem for vendido por valor maior
do que a avaliação, a quota parte deverá ser proporcional.

c) Com relação aos bens móveis, após expedida a carta de arrematação para
pagamento parcelado, será constituído penhor do bem arrematado em favor da União, quando
for  o  caso,  o  qual  será  registrado  na  repartição  competente  mediante  requerimento  do
arrematante. Para os bens imóveis, a carta de arrematação será levada pelo arrematante ao
respectivo Cartório de Registro de Imóveis para averbação da hipoteca em favor da União.

d) Tratando-se o bem arrematado de veículo, o prazo máximo do parcelamento
será de 04 (quatro) anos, em razão do disposto no art. 1.466 da Lei nº.  10.406, de 10 de
janeiro de 2002 (Código Civil).

e) O valor da primeira prestação deverá ser depositado no ato da arrematação e
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será considerado como pagamento parcial,  devendo o saldo ser  dividido pelo  número de
meses restante, nos termos do item “a” do presente edital.

f) O arrematante tomará a posição de devedor do Exequente, na hipótese do
pagamento parcelado, servindo o próprio bem arrematado como garantia do débito, por meio
de hipoteca, penhor ou alienação fiduciária em garantia.

g) O parcelamento do valor da arrematação será limitado ao montante da dívida
ativa objeto da execução.

h) O parcelamento da arrematação de bem cujo valor supere a dívida por ele
garantida, só será deferido quando o arrematante efetuar o depósito à vista da diferença, no
ato da arrematação, para levantamento do executado.

i) Na hipótese do valor da arrematação ser suficiente para a quitação da dívida
exequenda,  o  procurador da Fazenda Nacional  responsável pela atuação nos autos deverá
solicitar a extinção do processo de execução.

j)  Até  a  expedição da  carta  de  arrematação,  o  arrematante  deverá  continuar
depositando,  mensalmente,  as  parcelas  que  vierem a  se  vencer,  mediante  Documento  de
Depósitos Judiciais e Extrajudiciais (DJE), utilizando o código de receita nº. 4396.

k) Os valores depositados por meio de DJE permanecerão à disposição do juízo
até  que  seja  expedida  a  carta  de  arrematação,  quando  então  deve  ser  solicitada  a
transformação em pagamento definitivo.

l) Após a emissão da carta de arrematação, os valores deverão ser recolhidos por
meio de Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF), utilizando o código de
receita nº. 7739.

m)  Se  o  arrematante  deixar  de  pagar  no  vencimento  qualquer  das  parcelas
mensais,  o  parcelamento  será  rescindido,  vencendo-se  antecipadamente  o  saldo  devedor
remanescente, ao qual será acrescido o valor de 50% (cinquenta por cento), a título de multa
de mora, conforme § 6º do art. 98 da Lei nº. 8.212, de 24 de julho de 1991.

n) Ocorrendo a rescisão do parcelamento, o crédito será inscrito em dívida ativa
e executado, se for o caso, indicando-se à penhora o imóvel hipotecado ou o bem dado em
garantia.

o) A inscrição em dívida ativa do débito decorrente do saldo remanescente do
parcelamento não quitado será de responsabilidade da unidade da PGFN correspondente ao
domicílio do arrematante.

p)  A baixa da dívida nos sistemas da PGFN somente poderá ocorrer  após a
expedição da carta de arrematação, sendo utilizado como referência o valor da divida na data
da arrematação.
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q) Aplicar-se-á o procedimento de parcelamento descrito no tópico seguinte, e
não neste, para os demais casos em que o exequente for a União/Fazenda Nacional mas não
se tratar de Execução Fiscal – a exemplo da execução de títulos judiciais.

- Nos demais processos (art. 895 CPC):

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;
quando o bem for  vendido por valor  maior do que a avaliação,  a  quota parte deverá ser
proporcional.

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 ser 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
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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): 121959899, 121959902, 473717603, 473717611

Localização do(s) bem(ns): Rua do Acampamento, nº 488, Santa Maria/RS.

Depositário(a): Rejane Fátima Berleze Piccini

Bem(ns) Penhorado(s):  01  (um)  escritório,  localizado  no  andar  térreo  do
Edifício Berleze, zona urbana desta cidade, na Rua do Acampamento, nº  488, com área total
de 55,42m², área privativa de 44,70m², correspondendo-lhe uma fração ideal de 0,0301 no
terreno e nas áreas e coisas de uso e serventia comum, cujo edifício acha-se construído sobre
um  terreno  situado  na  zona  urbana  desta  cidade,  na  Rua  do  Acampamento,  lado  par,
localizado no quarteirão formado pelas ruas do Acampamento, José Bonifácio, Riachuelo e
Pinheiro Machado, de forma irregular, com as seguintes medidas e confrontações: ao Oeste,
onde faz frente e mede 17m16cm, entesta com a Rua do Acampamento, ao Norte, onde mede
33m45 de extensão da frente ao fundo, faz divisa com propriedade de sucessores de Lady
Kurtz de Oliveira, ao Leste,  onde faz fundos por três linhas partindo da divisa Norte, na
extensão de 6m00, desse ponto, em linha reta, no sentido Leste-Oeste, medindo 11m34, daí,
em linha reta no sentido Norte-Sul, na extensão de 7m96, desse ponto, em outra linha reta no
sentido Norte-Sul, numa linha de 3m20, tudo limitando-se com propriedade de sucessosres de
Lady Lurtz de Oliveira, de Otacílio Danesi e de Ernesto Mezzomo, ou sucessores, e, ao Sul,
com a  extensão  de  19m11 da  frente  ao fundo,  faz  divisa  com a  propriedade de  Ernesto
Mezzomo ou sucessores,  matriculado  no  CRI  sob  nº  54.504,  avaliado  por  R$  70.000,00
(setenta mil reais), em 05/2017, 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  imóvel  acima  descrito  é  objeto  de  penhora  em  outros
processos em trâmite neste Juízo.

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 710006040945v2 e do código CRC 7c11afa0.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): DEBORA CORADINI PADOIN
Data e Hora: 7/5/2018, às 15:18:28
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Alameda Montevideo, 313, 3º Andar - Bairro: Dores - CEP: 97050-510 - Fone: (55)3220-3044 - Email:
rssma04@jfrs.jus.br

EXECUÇÃO FISCAL Nº 5001631-80.2017.4.04.7102/RS

EXEQUENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

EXECUTADO: CONSTRUBER CONSTRUCOES BERLEZE LTDA
ADVOGADO: ALEXANDRE JAENISCH MARTINI
ADVOGADO: LUCIANO JOSE TONEL DE MEDEIROS
ADVOGADO: DANIEL FIGUEIRA TONETTO
ADVOGADO: MARIA LUIZA LIMA DE SÁ
ADVOGADO: WAGNER AUGUSTO HUNDERTMARCK POMPÉO
ADVOGADO: FELIPE JOSE TONEL DE MEDEIROS

PERITO: JOYCE RIBEIRO

EDITAL Nº 710006039268

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: 05.06.2018, às 13 horas e 30 minutos, por preço igual ou superior ao
da avaliação.

2º Leilão: 19.06.2018, às 13 horas e 30 minutos, por qualquer valor, desde que
não seja vil.

3º Leilão: 28.06.2018, às 13 horas e 30 minutos, por qualquer valor, desde que
não seja vil.

4º Leilão: 03.07.2018, às 13 horas e 30 minutos, por qualquer valor, desde que
não seja vil.

Local: Hotel Continental, Rua Benjamin Constant, 1209, Santa Maria – RS  e
através do site www.leiloesjudiciaisrs.com.br
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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.

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  última  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.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Rio Grande do Sul
4ª Vara Federal de Santa Maria

:: 710006039268 - eproc - :: https://eproc.jfrs.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_impri...

2 de 7 11/05/2018 14:30



5001631-80.2017.4.04.7102 710006039268 .V7

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 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 conjuge 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).

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 50% (cinquenta
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; quando o bem for  vendido por valor  maior do que a avaliação a quota parte
deverá ser proporcional.
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-  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;  quando  o  bem  for  vendido  por  valor  maior  do  que  a
avaliação, a quota parte deverá ser proporcional.

Condições de parcelamento:

a) Não será concedido parcelamento da arrematação de bens consumíveis e no
caso de concurso de penhora com credor privilegiado;

b)  No  caso  de  arrematação  parcelada  a  responsabilidade  pelo  controle  das
prestações ficará a cargo do exequente.

- Nos processos de Execução Fiscal em que o exequente é a União/Fazenda
Nacional

a)  Poderá  o  arrematante,  com  base  no  artigo  98  da  Lei  nº.  8.212/91,  com
redação que lhe deu a Lei no. 9.528, de 10 de dezembro de 1997, requerer o parcelamento do
valor da arrematação, da seguinte forma: a) será admitido o pagamento parcelado do maior
lance em quantidade máxima de 60 (sessenta) prestações iguais, mensais e sucessivas, no
valor mínimo de R$ 500,00 (quinhentos reais) cada uma. O valor de cada parcela, por ocasião
do pagamento, será acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação  e  Custódia  (SELIC),  acumulada  mensalmente,  calculados  a  partir  da  data  da
arrematação até o mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) relativamente ao
mês em que o pagamento estiver sendo efetuado.

b) Existindo reserva de quota-parte de cônjuge ou coproprietário não executado
sobre o bem, o arrematante deverá depositar, à vista, o montante equivalente à quota-parte,
calculada sobre  o  valor  da  avaliação;  o  parcelamento do saldo que  sobejar  obedecerá  às
demais regras estabelecidas neste tópico; quando o bem for vendido por valor maior do que a
avaliação, a quota parte deverá ser proporcional, quando o bem for vendido por valor maior
do que a avaliação, a quota parte deverá ser proporcional.

c) Com relação aos bens móveis, após expedida a carta de arrematação para
pagamento parcelado, será constituído penhor do bem arrematado em favor da União, quando
for  o  caso,  o  qual  será  registrado  na  repartição  competente  mediante  requerimento  do
arrematante. Para os bens imóveis, a carta de arrematação será levada pelo arrematante ao
respectivo Cartório de Registro de Imóveis para averbação da hipoteca em favor da União.

d) Tratando-se o bem arrematado de veículo, o prazo máximo do parcelamento
será de 04 (quatro) anos, em razão do disposto no art. 1.466 da Lei nº.  10.406, de 10 de
janeiro de 2002 (Código Civil).

e) O valor da primeira prestação deverá ser depositado no ato da arrematação e
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será considerado como pagamento parcial,  devendo o saldo ser  dividido pelo  número de
meses restante, nos termos do item “a” do presente edital.

f) O arrematante tomará a posição de devedor do Exequente, na hipótese do
pagamento parcelado, servindo o próprio bem arrematado como garantia do débito, por meio
de hipoteca, penhor ou alienação fiduciária em garantia.

g) O parcelamento do valor da arrematação será limitado ao montante da dívida
ativa objeto da execução.

h) O parcelamento da arrematação de bem cujo valor supere a dívida por ele
garantida, só será deferido quando o arrematante efetuar o depósito à vista da diferença, no
ato da arrematação, para levantamento do executado.

i) Na hipótese do valor da arrematação ser suficiente para a quitação da dívida
exequenda,  o  procurador da Fazenda Nacional  responsável pela atuação nos autos deverá
solicitar a extinção do processo de execução.

j)  Até  a  expedição da  carta  de  arrematação,  o  arrematante  deverá  continuar
depositando,  mensalmente,  as  parcelas  que  vierem a  se  vencer,  mediante  Documento  de
Depósitos Judiciais e Extrajudiciais (DJE), utilizando o código de receita nº. 4396.

k) Os valores depositados por meio de DJE permanecerão à disposição do juízo
até  que  seja  expedida  a  carta  de  arrematação,  quando  então  deve  ser  solicitada  a
transformação em pagamento definitivo.

l) Após a emissão da carta de arrematação, os valores deverão ser recolhidos por
meio de Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF), utilizando o código de
receita nº. 7739.

m)  Se  o  arrematante  deixar  de  pagar  no  vencimento  qualquer  das  parcelas
mensais,  o  parcelamento  será  rescindido,  vencendo-se  antecipadamente  o  saldo  devedor
remanescente, ao qual será acrescido o valor de 50% (cinquenta por cento), a título de multa
de mora, conforme § 6º do art. 98 da Lei nº. 8.212, de 24 de julho de 1991.

n) Ocorrendo a rescisão do parcelamento, o crédito será inscrito em dívida ativa
e executado, se for o caso, indicando-se à penhora o imóvel hipotecado ou o bem dado em
garantia.

o) A inscrição em dívida ativa do débito decorrente do saldo remanescente do
parcelamento não quitado será de responsabilidade da unidade da PGFN correspondente ao
domicílio do arrematante.

p)  A baixa da dívida nos sistemas da PGFN somente poderá ocorrer  após a
expedição da carta de arrematação, sendo utilizado como referência o valor da divida na data
da arrematação.
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q) Aplicar-se-á o procedimento de parcelamento descrito no tópico seguinte, e
não neste, para os demais casos em que o exequente for a União/Fazenda Nacional mas não
se tratar de Execução Fiscal – a exemplo da execução de títulos judiciais.

- Nos demais processos (art. 895 CPC):

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;
quando o bem for  vendido por valor  maior do que a avaliação,  a  quota parte deverá ser
proporcional.

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 ser 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
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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): 122315294, 122315308, 470646969, 470646977

Localização do(s) bem(ns): Rua do Acampamento, nº 488, Santa Maria/RS.

Depositário(a): Rejane Fátima Berleze Piccini

Bem(ns) Penhorado(s):  01  (um)  escritório,  localizado  no  andar  térreo  do
Edifício Berleze, zona urbana desta cidade, na Rua do Acampamento, nº  488, com área total
de 55,42m², área privativa de 44,70m², correspondendo-lhe uma fração ideal de 0,0301 no
terreno e nas áreas e coisas de uso e serventia comum, cujo edifício acha-se construído sobre
um  terreno  situado  na  zona  urbana  desta  cidade,  na  Rua  do  Acampamento,  lado  par,
localizado no quarteirão formado pelas ruas do Acampamento, José Bonifácio, Riachuelo e
Pinheiro Machado, de forma irregular, com as seguintes medidas e confrontações: ao Oeste,
onde faz frente e mede 17m16cm, entesta com a Rua do Acampamento, ao Norte, onde mede
33m45 de extensão da frente ao fundo, faz divisa com propriedade de sucessores de Lady
Kurtz de Oliveira, ao Leste,  onde faz fundos por três linhas partindo da divisa Norte, na
extensão de 6m00, desse ponto, em linha reta, no sentido Leste-Oeste, medindo 11m34, daí,
em linha reta no sentido Norte-Sul, na extensão de 7m96, desse ponto, em outra linha reta no
sentido Norte-Sul, numa linha de 3m20, tudo limitando-se com propriedade de sucessosres de
Lady Lurtz de Oliveira, de Otacílio Danesi e de Ernesto Mezzomo, ou sucessores, e, ao Sul,
com a  extensão  de  19m11 da  frente  ao fundo,  faz  divisa  com a  propriedade de  Ernesto
Mezzomo ou sucessores,  matriculado  no  CRI  sob  nº  54.504,  avaliado  por  R$  70.000,00
(setenta mil reais), em 05/2017, 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  imóvel  acima  descrito  é  objeto  de  penhora  em  outros
processos em trâmite neste Juízo.

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 710006039268v7 e do código CRC 24e25f00.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): DEBORA CORADINI PADOIN
Data e Hora: 7/5/2018, às 15:18:27
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Alameda Montevideo, 313, 3º Andar - Bairro: Dores - CEP: 97050-510 - Fone: (55)3220-3044 - Email:
rssma04@jfrs.jus.br

EXECUÇÃO FISCAL Nº 5001020-06.2012.4.04.7102/RS

EXEQUENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

EXECUTADO: CLADIS KIPPER

EXECUTADO: KIPPER SA INDUSTRIAS CERAMICAS
ADVOGADO: ANDREA FERRAO DA SILVA

EXECUTADO: LIARA KIPPER MISSAU

PERITO: JOYCE RIBEIRO

APENSO(S) ART.28 LEF: 5004698-29.2012.4.04.7102

EDITAL Nº 710006051507

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: 05.06.2018, às 13 horas e 30 minutos, por preço igual ou superior ao
da avaliação.

2º Leilão: 19.06.2018, às 13 horas e 30 minutos, por qualquer valor, desde que
não seja vil.

3º Leilão: 28.06.2018, às 13 horas e 30 minutos, por qualquer valor, desde que
não seja vil.

4º Leilão: 03.07.2018, às 13 horas e 30 minutos, por qualquer valor, desde que
não seja vil.

Local: Hotel Continental, Rua Benjamin Constant, 1209, Santa Maria – RS  e
através do site www.leiloesjudiciaisrs.com.br
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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.

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  última  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.
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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 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 conjuge 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).

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 50% (cinquenta
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; quando o bem for  vendido por valor  maior do que a avaliação a quota parte
deverá ser proporcional.
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-  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;  quando  o  bem  for  vendido  por  valor  maior  do  que  a
avaliação, a quota parte deverá ser proporcional.

Condições de parcelamento:

a) Não será concedido parcelamento da arrematação de bens consumíveis e no
caso de concurso de penhora com credor privilegiado;

b)  No  caso  de  arrematação  parcelada  a  responsabilidade  pelo  controle  das
prestações ficará a cargo do exequente.

- Nos processos de Execução Fiscal em que o exequente é a União/Fazenda
Nacional

a)  Poderá  o  arrematante,  com  base  no  artigo  98  da  Lei  nº.  8.212/91,  com
redação que lhe deu a Lei no. 9.528, de 10 de dezembro de 1997, requerer o parcelamento do
valor da arrematação, da seguinte forma: a) será admitido o pagamento parcelado do maior
lance em quantidade máxima de 60 (sessenta) prestações iguais, mensais e sucessivas, no
valor mínimo de R$ 500,00 (quinhentos reais) cada uma. O valor de cada parcela, por ocasião
do pagamento, será acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação  e  Custódia  (SELIC),  acumulada  mensalmente,  calculados  a  partir  da  data  da
arrematação até o mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) relativamente ao
mês em que o pagamento estiver sendo efetuado.

b) Existindo reserva de quota-parte de cônjuge ou coproprietário não executado
sobre o bem, o arrematante deverá depositar, à vista, o montante equivalente à quota-parte,
calculada sobre  o  valor  da  avaliação;  o  parcelamento do saldo que  sobejar  obedecerá  às
demais regras estabelecidas neste tópico; quando o bem for vendido por valor maior do que a
avaliação, a quota parte deverá ser proporcional, quando o bem for vendido por valor maior
do que a avaliação, a quota parte deverá ser proporcional.

c) Com relação aos bens móveis, após expedida a carta de arrematação para
pagamento parcelado, será constituído penhor do bem arrematado em favor da União, quando
for  o  caso,  o  qual  será  registrado  na  repartição  competente  mediante  requerimento  do
arrematante. Para os bens imóveis, a carta de arrematação será levada pelo arrematante ao
respectivo Cartório de Registro de Imóveis para averbação da hipoteca em favor da União.

d) Tratando-se o bem arrematado de veículo, o prazo máximo do parcelamento
será de 04 (quatro) anos, em razão do disposto no art. 1.466 da Lei nº.  10.406, de 10 de
janeiro de 2002 (Código Civil).

e) O valor da primeira prestação deverá ser depositado no ato da arrematação e

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Rio Grande do Sul
4ª Vara Federal de Santa Maria

:: 710006051507 - eproc - :: https://eproc.jfrs.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_impri...

4 de 7 11/05/2018 14:31



5001020-06.2012.4.04.7102 710006051507 .V2

será considerado como pagamento parcial,  devendo o saldo ser  dividido pelo  número de
meses restante, nos termos do item “a” do presente edital.

f) O arrematante tomará a posição de devedor do Exequente, na hipótese do
pagamento parcelado, servindo o próprio bem arrematado como garantia do débito, por meio
de hipoteca, penhor ou alienação fiduciária em garantia.

g) O parcelamento do valor da arrematação será limitado ao montante da dívida
ativa objeto da execução.

h) O parcelamento da arrematação de bem cujo valor supere a dívida por ele
garantida, só será deferido quando o arrematante efetuar o depósito à vista da diferença, no
ato da arrematação, para levantamento do executado.

i) Na hipótese do valor da arrematação ser suficiente para a quitação da dívida
exequenda,  o  procurador da Fazenda Nacional  responsável pela atuação nos autos deverá
solicitar a extinção do processo de execução.

j)  Até  a  expedição da  carta  de  arrematação,  o  arrematante  deverá  continuar
depositando,  mensalmente,  as  parcelas  que  vierem a  se  vencer,  mediante  Documento  de
Depósitos Judiciais e Extrajudiciais (DJE), utilizando o código de receita nº. 4396.

k) Os valores depositados por meio de DJE permanecerão à disposição do juízo
até  que  seja  expedida  a  carta  de  arrematação,  quando  então  deve  ser  solicitada  a
transformação em pagamento definitivo.

l) Após a emissão da carta de arrematação, os valores deverão ser recolhidos por
meio de Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF), utilizando o código de
receita nº. 7739.

m)  Se  o  arrematante  deixar  de  pagar  no  vencimento  qualquer  das  parcelas
mensais,  o  parcelamento  será  rescindido,  vencendo-se  antecipadamente  o  saldo  devedor
remanescente, ao qual será acrescido o valor de 50% (cinquenta por cento), a título de multa
de mora, conforme § 6º do art. 98 da Lei nº. 8.212, de 24 de julho de 1991.

n) Ocorrendo a rescisão do parcelamento, o crédito será inscrito em dívida ativa
e executado, se for o caso, indicando-se à penhora o imóvel hipotecado ou o bem dado em
garantia.

o) A inscrição em dívida ativa do débito decorrente do saldo remanescente do
parcelamento não quitado será de responsabilidade da unidade da PGFN correspondente ao
domicílio do arrematante.

p)  A baixa da dívida nos sistemas da PGFN somente poderá ocorrer  após a
expedição da carta de arrematação, sendo utilizado como referência o valor da divida na data
da arrematação.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Rio Grande do Sul
4ª Vara Federal de Santa Maria

:: 710006051507 - eproc - :: https://eproc.jfrs.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_impri...

5 de 7 11/05/2018 14:31



5001020-06.2012.4.04.7102 710006051507 .V2

q) Aplicar-se-á o procedimento de parcelamento descrito no tópico seguinte, e
não neste, para os demais casos em que o exequente for a União/Fazenda Nacional mas não
se tratar de Execução Fiscal – a exemplo da execução de títulos judiciais.

- Nos demais processos (art. 895 CPC):

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;
quando o bem for  vendido por valor  maior do que a avaliação,  a  quota parte deverá ser
proporcional.

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 ser 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
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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): 000366870025, 000366870033

Localização do(s) bem(ns): Rua Clemente Pinto, 285, Santa Maria/RS.

Depositário(a): Rozane Kipper Lima

Bem(ns) Penhorado(s):  01 Box de garagem nº  03,  localizado  no  primeiro
pavimento ou subsolo do edifício sem denominação, em Camobi, na Rua Clemente Pinto, nº
285, zona urbana desta cidade, com área privativa de 11,4918m² e área total de 19,2016m²,
correspondendo-lhe uma fração ideal de 0,009391 no terreno, matriculado no CRI local sob
nº 61.189, avaliado por R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), em 01/2017; Box de garagem
nº 4, localizado no primeiro pavimento ou subsolo do edifício sem denominação, em Camobi,
na Rua Clemente Pinto, nº 285, zona urbana desta cidade, com área privativa de 17,0168m² e
área  total  de  28,4346m²,  correspondendo-lhe  uma  fração  ideal  de  0,013906  no  terreno,
matriculado no CRI local sob nº 61.190, avaliado por R$ 30.000,00 (trinta mil reais),  em
01/2017, 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 710006051507v2 e do código CRC 41f56a0a.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): DEBORA CORADINI PADOIN
Data e Hora: 9/5/2018, às 15:57:47
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Alameda Montevideo, 313, 3º Andar - Bairro: Dores - CEP: 97050-510 - Fone: (55)3220-3044 - Email:
rssma04@jfrs.jus.br

EXECUÇÃO FISCAL Nº 5000976-84.2012.4.04.7102/RS

EXEQUENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

EXECUTADO: ONEIDE CORREA DA SILVA - EPP

PERITO: JOYCE RIBEIRO

APENSO(S) ART.28 LEF: 5001628-28.2017.4.04.7102, 5004736-41.2012.4.04.7102, 5006758-96.2017.4.04.7102

EDITAL Nº 710006060464

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: 05.06.2018, às 13 horas e 30 minutos, por preço igual ou superior ao
da avaliação.

2º Leilão: 19.06.2018, às 13 horas e 30 minutos, por qualquer valor, desde que
não seja vil.

3º Leilão: 28.06.2018, às 13 horas e 30 minutos, por qualquer valor, desde que
não seja vil.

4º Leilão: 03.07.2018, às 13 horas e 30 minutos, por qualquer valor, desde que
não seja vil.

Local: Hotel Continental, Rua Benjamin Constant, 1209, Santa Maria – 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:
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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.

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  última  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.
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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 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 conjuge 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).

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 50% (cinquenta
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; quando o bem for  vendido por valor  maior do que a avaliação a quota parte
deverá ser proporcional.

-  recaindo  a  alienação  sobre  bem  indivisível  com  reserva  de  quotas-parte
superior  a  50%  (meação  de  cônjuge  ou  quotas  de  coproprietários  alheios  à  execução),
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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;  quando  o  bem  for  vendido  por  valor  maior  do  que  a
avaliação, a quota parte deverá ser proporcional.

Condições de parcelamento:

a) Não será concedido parcelamento da arrematação de bens consumíveis e no
caso de concurso de penhora com credor privilegiado;

b)  No  caso  de  arrematação  parcelada  a  responsabilidade  pelo  controle  das
prestações ficará a cargo do exequente.

- Nos processos de Execução Fiscal em que o exequente é a União/Fazenda
Nacional

a)  Poderá  o  arrematante,  com  base  no  artigo  98  da  Lei  nº.  8.212/91,  com
redação que lhe deu a Lei no. 9.528, de 10 de dezembro de 1997, requerer o parcelamento do
valor da arrematação, da seguinte forma: a) será admitido o pagamento parcelado do maior
lance em quantidade máxima de 60 (sessenta) prestações iguais, mensais e sucessivas, no
valor mínimo de R$ 500,00 (quinhentos reais) cada uma. O valor de cada parcela, por ocasião
do pagamento, será acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação  e  Custódia  (SELIC),  acumulada  mensalmente,  calculados  a  partir  da  data  da
arrematação até o mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) relativamente ao
mês em que o pagamento estiver sendo efetuado.

b) Existindo reserva de quota-parte de cônjuge ou coproprietário não executado
sobre o bem, o arrematante deverá depositar, à vista, o montante equivalente à quota-parte,
calculada sobre  o  valor  da  avaliação;  o  parcelamento do saldo que  sobejar  obedecerá  às
demais regras estabelecidas neste tópico; quando o bem for vendido por valor maior do que a
avaliação, a quota parte deverá ser proporcional, quando o bem for vendido por valor maior
do que a avaliação, a quota parte deverá ser proporcional.

c) Com relação aos bens móveis, após expedida a carta de arrematação para
pagamento parcelado, será constituído penhor do bem arrematado em favor da União, quando
for  o  caso,  o  qual  será  registrado  na  repartição  competente  mediante  requerimento  do
arrematante. Para os bens imóveis, a carta de arrematação será levada pelo arrematante ao
respectivo Cartório de Registro de Imóveis para averbação da hipoteca em favor da União.

d) Tratando-se o bem arrematado de veículo, o prazo máximo do parcelamento
será de 04 (quatro) anos, em razão do disposto no art. 1.466 da Lei nº.  10.406, de 10 de
janeiro de 2002 (Código Civil).

e) O valor da primeira prestação deverá ser depositado no ato da arrematação e
será considerado como pagamento parcial,  devendo o saldo ser  dividido pelo  número de
meses restante, nos termos do item “a” do presente edital.
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f) O arrematante tomará a posição de devedor do Exequente, na hipótese do
pagamento parcelado, servindo o próprio bem arrematado como garantia do débito, por meio
de hipoteca, penhor ou alienação fiduciária em garantia.

g) O parcelamento do valor da arrematação será limitado ao montante da dívida
ativa objeto da execução.

h) O parcelamento da arrematação de bem cujo valor supere a dívida por ele
garantida, só será deferido quando o arrematante efetuar o depósito à vista da diferença, no
ato da arrematação, para levantamento do executado.

i) Na hipótese do valor da arrematação ser suficiente para a quitação da dívida
exequenda,  o  procurador da Fazenda Nacional  responsável pela atuação nos autos deverá
solicitar a extinção do processo de execução.

j)  Até  a  expedição da  carta  de  arrematação,  o  arrematante  deverá  continuar
depositando,  mensalmente,  as  parcelas  que  vierem a  se  vencer,  mediante  Documento  de
Depósitos Judiciais e Extrajudiciais (DJE), utilizando o código de receita nº. 4396.

k) Os valores depositados por meio de DJE permanecerão à disposição do juízo
até  que  seja  expedida  a  carta  de  arrematação,  quando  então  deve  ser  solicitada  a
transformação em pagamento definitivo.

l) Após a emissão da carta de arrematação, os valores deverão ser recolhidos por
meio de Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF), utilizando o código de
receita nº. 7739.

m)  Se  o  arrematante  deixar  de  pagar  no  vencimento  qualquer  das  parcelas
mensais,  o  parcelamento  será  rescindido,  vencendo-se  antecipadamente  o  saldo  devedor
remanescente, ao qual será acrescido o valor de 50% (cinquenta por cento), a título de multa
de mora, conforme § 6º do art. 98 da Lei nº. 8.212, de 24 de julho de 1991.

n) Ocorrendo a rescisão do parcelamento, o crédito será inscrito em dívida ativa
e executado, se for o caso, indicando-se à penhora o imóvel hipotecado ou o bem dado em
garantia.

o) A inscrição em dívida ativa do débito decorrente do saldo remanescente do
parcelamento não quitado será de responsabilidade da unidade da PGFN correspondente ao
domicílio do arrematante.

p)  A baixa da dívida nos sistemas da PGFN somente poderá ocorrer  após a
expedição da carta de arrematação, sendo utilizado como referência o valor da divida na data
da arrematação.

q) Aplicar-se-á o procedimento de parcelamento descrito no tópico seguinte, e
não neste, para os demais casos em que o exequente for a União/Fazenda Nacional mas não
se tratar de Execução Fiscal – a exemplo da execução de títulos judiciais.
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- Nos demais processos (art. 895 CPC):

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;
quando o bem for  vendido por valor  maior do que a avaliação,  a  quota parte deverá ser
proporcional.

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 ser 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
haver lance para pagamento à vista.

CDA(s) nº(s): 000393906612, 000393906620, 000394682955, 000394682963,
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000396610765, 000396610773

Localização do(s) bem(ns):  Rodovia  BR  392,  5º  Distrito,  km  272,  Santa
Maria/RS

Depositário(a): Oneide Correa da Silva

Bem(ns) Penhorado(s):  .  01 (um) semirreboque R Randon SR BA,  espécie
carga, capacidade 17,6 toneladas, carroceria basculante, placa IUX 1255, ano 2013/2014, cor
preta,  RENAVAM  00587666790,  em  bom  estado,  em  funcionamento,  avaliado  por  R$
60.000,00  (sessenta  mil  reais),  em  09/2017,  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  é  objeto  de  penhora  nos  processos
50048377320154047102 e 50047364120124047102, em trâmite neste Juízo.

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 710006060464v3 e do código CRC 5d5f010f.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): DEBORA CORADINI PADOIN
Data e Hora: 9/5/2018, às 15:54:36
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