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Alameda Santiago do Chile, 140, 7º Andar - Bairro: Dores, Santa Maria - RS - CEP: 97050-685 - Fone: (55)32203045 -
Email: rssma04@jfrs.jus.br

EXECUÇÃO FISCAL Nº 5004067-93.2014.4.04.7109/RS

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

EXECUTADO : TATIANE DA SILVA ALMEIDA

EDITAL Nº 710007194831

             EDITAL DE LEILÕES E INTIMAÇÃO

O(A)  Excelentíssimo(a)  Senhor(a)  Doutor(a)  Débora Coradini  Padoin,  Juízo
Substituto da 1ª Unidade de Apoio Itinerante em Bagé, Seção Judiciária do Rio Grande do
Sul,

FAZ SABER  a  todos  quantos  virem  o  presente  Edital  ou  dele  tiverem
conhecimento, que a 1ª Unidade de Apoio Itinerante em Bagé/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: 22.11.2018, às 13 horas e 30 minutos, por preço igual ou superior ao
da avaliação.

2º Leilão: 05.12.2018, às 13 horas e 30 minutos, por qualquer valor, desde que
não seja vil.

Local: Auditório da Justiça Federal Rua Bento Gonçalves, 455 - Centro, Bagé -
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

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

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

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

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

4) Não ocorrendo a arrematação dos bens em hasta pública,  fica autorizada
pessoa credenciada junto a este Juízo a proceder à ALIENAÇÃO DIRETA a particular, por
qualquer  valor,  observado  o  preço  mínimo  definido  em  tópico  específico  deste  Edital,
devendo o interessado na aquisição apresentar sua proposta, dirigida ao Juiz, no prazo de 90
(noventa)  dias  depois  da  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
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
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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  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),
despesas decorrentes da transferência propriamente dita,  além de eventuais custos com a
regularização,  demarcação  e  registro  dos  imóveis  sem  matrícula,  ou  com  matrícula
incompleta. 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.

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

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 oexequenteé a União/Fazenda
Nacional e a requerimento expresso desta:

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, disciplinada pela Portaria
79/2014,  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 atodaarrematação e
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.
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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.

- 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.
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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): 166

Localização do(s) bem(ns): Rua Dr. Barcelos, n 222, Pinheiro Machado, RS.

Depositário(a): Tatiane da Silva Almeida

Bem(ns) Penhorado(s): 01 (uma) ilha de congelados, marca "JJ", com seis
janelas, em bom estado de conservação, branca, avaliada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 01
(um) balcão de laticínios, branco, cinco portas,  vertical,  marca "JJ",  em bom estado de
conservação, avaliado por R$ 8.000,00 (oito 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.
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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 710007194831v2 e do código CRC e396aacd.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): DEBORA CORADINI PADOIN
Data e Hora: 6/11/2018, às 13:59:6
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Alameda Santiago do Chile, 140, 7º Andar - Bairro: Dores, Santa Maria - RS - CEP: 97050-685 - Fone: (55)32203045 -
Email: rssma04@jfrs.jus.br

EXECUÇÃO FISCAL Nº 5003884-25.2014.4.04.7109/RS

EXEQUENTE : UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

EXECUTADO : PAULO RICARDO SILVEIRA LUCAS

EDITAL Nº 710006680878

             EDITAL DE LEILÕES E INTIMAÇÃO

O(A)  Excelentíssimo(a)  Senhor(a)  Doutor(a)  Débora Coradini  Padoin,  Juízo
Substituto da 1ª Unidade de Apoio Itinerante em Bagé, Seção Judiciária do Rio Grande do
Sul,

FAZ SABER  a  todos  quantos  virem  o  presente  Edital  ou  dele  tiverem
conhecimento, que a 1ª Unidade de Apoio Itinerante em Bagé/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: 22.11.2018, às 13 horas e 30 minutos, por preço igual ou superior ao
da avaliação.

2º Leilão: 05.12.2018, às 13 horas e 30 minutos, por qualquer valor, desde que
não seja vil.

Local:  Auditório da Justiça Federal, Rua Bento Gonçalves, 455 - Centro, Bagé
- 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

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

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

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

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

4) Não ocorrendo a arrematação dos bens em hasta pública,  fica autorizada
pessoa credenciada junto a este Juízo a proceder à ALIENAÇÃO DIRETA a particular, por
qualquer  valor,  observado  o  preço  mínimo  definido  em  tópico  específico  deste  Edital,
devendo o interessado na aquisição apresentar sua proposta, dirigida ao Juiz, no prazo de 90
(noventa)  dias  depois  da  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
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
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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  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) e a
despesas  decorrentes  da  transferência  propriamente  dita.  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.

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

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 oexequenteé a União/Fazenda
Nacional e a requerimento expresso desta:

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 atodaarrematação e
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

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Rio Grande do Sul
1ª Unidade de Apoio Itinerante em Bagé

:: 710006680878 - eproc - :: https://eproc.jfrs.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_...

4 de 7 13/11/2018 10:06



5003884-25.2014.4.04.7109 710006680878 .V7

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.

- 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
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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):  0040700049702,  0041201737385,  0041300997350,
0041401566428

Localização do(s) bem(ns): Rua Vinte de Setembro, 1328, Bagé /RS.

Depositário(a): Paulo Ricardo Silveira Lucas

Bem(ns) Penhorado(s): 01 (uma) guilhotina, marca Comagraf, com 60cm de
boca, avaliada por R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), 01 (uma) gravadora de chapa,
marca Lamonier, com 50x40 cm, avaliada por R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), em
12/2016, devendo ser(em) este(s) o(s) preço(s) para aquisição do(s) bem(ns) na primeira data
designada para o leilão.
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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 710006680878v7 e do código CRC 0c02cb69.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): DEBORA CORADINI PADOIN
Data e Hora: 29/10/2018, às 17:44:59
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Alameda Santiago do Chile, 140, 7º Andar - Bairro: Dores, Santa Maria - RS - CEP: 97050-685 - Fone: (55)32203045 -
Email: rssma04@jfrs.jus.br

EXECUÇÃO FISCAL Nº 5003692-92.2014.4.04.7109/RS

EXEQUENTE : CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
- CRMV/RS

EXECUTADO : RICARDO BRENDLER

EDITAL Nº 710006681274

             EDITAL DE LEILÕES E INTIMAÇÃO

A  Excelentíssima  Senhora  Doutora  Débora  Coradini  Padoin,  Juízo  Federal
Substituto 1ª Unidade de Apoio Itinerante em Bagé, Seção Judiciária do Rio Grande do Sul,

FAZ SABER  a  todos  quantos  virem  o  presente  Edital  ou  dele  tiverem
conhecimento, que a 1ª Unidade de Apoio Itinerante em Bagé/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: 22.11.2018, às 13 horas e 30 minutos, por preço igual ou superior ao
da avaliação.

2º Leilão: 05.12.2018, às 13 horas e 30 minutos, por qualquer valor, desde que
não seja vil.

Local: Auditório da Justiça Federal, Rua Bento Gonçalves, 455 - Centro, Bagé -
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

Ônusdo 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:
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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
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
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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  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) e a
despesas  decorrentes  da  transferência  propriamente  dita.  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.

-  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.

Condiçõesdeparcelamento:
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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 oexequenteé a União/Fazenda
Nacional e a requerimento expresso desta:

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 atodaarrematação e
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.
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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.

- 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.
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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): 1005/2014

Localização do(s) bem(ns): Rua Luiz Mércio Teixeira, 1435, Bagé,RS.

Depositário(a): Gilberto Maciel Lopes

Bem(ns) Penhorado(s): 01 (um) veículo Ford Ranger XL 13D, placa IKF
8626, cor vermelha, a diesel, RENAVAM 00767349385, ano 2001, avaliado por R$ 26.000,00
(vinte e seis 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: Veículo penhorado no processo 50008187620104047102, em
trâmite neste Juízo.
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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 710006681274v9 e do código CRC c09749be.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): DEBORA CORADINI PADOIN
Data e Hora: 29/10/2018, às 17:44:59
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Alameda Santiago do Chile, 140, 7º Andar - Bairro: Dores, Santa Maria - RS - CEP: 97050-685 - Fone: (55)32203045 -
Email: rssma04@jfrs.jus.br

EXECUÇÃO FISCAL Nº 5002772-50.2016.4.04.7109/RS

EXEQUENTE : UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

EXECUTADO : GUARANY FUTEBOL CLUBE

EDITAL Nº 710006807646

             EDITAL DE LEILÕES E INTIMAÇÃO

A  Excelentíssima  Senhora  Doutora  Débora  Coradini  Padoin,  Juízo  Federal
Substituto 1ª Unidade de Apoio Itinerante em Bagé, Seção Judiciária do Rio Grande do Sul,

FAZ SABER  a  todos  quantos  virem  o  presente  Edital  ou  dele  tiverem
conhecimento, que a 1ª Unidade de Apoio Itinerante em Bagé/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: 22.11.2018, às 13 horas e 30 minutos, por preço igual ou superior ao
da avaliação.

2º Leilão: 05.12.2018, às 13 horas e 30 minutos, por qualquer valor, desde que
não seja vil.

Local: Auditório da Justiça Federal, Rua Bento Gonçalves, 455 - Centro, Bagé -
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

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

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

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

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

4) Não ocorrendo a arrematação dos bens em hasta pública,  fica autorizada
pessoa credenciada junto a este Juízo a proceder à ALIENAÇÃO DIRETA a particular, por
qualquer  valor,  observado  o  preço  mínimo  definido  em  tópico  específico  deste  Edital,
devendo o interessado na aquisição apresentar sua proposta, dirigida ao Juiz, no prazo de 90
(noventa)  dias  depois  da  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
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
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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  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),
despesas decorrentes da transferência propriamente dita,  além de eventuais custos com a
regularização,  demarcação  e  registro  dos  imóveis  sem  matrícula,  ou  com  matrícula
incompleta. 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.

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

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.

                        c) 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.

d)  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.

e)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.

f)  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.

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

h) 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.

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

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

CDA(s) nº(s): FGRS000051191, FGRS199800136

Localização do(s) bem(ns):   Rua  Padre  Abílio  Sponchiado  (Estádio  do
Guarany Futebol Clube), Bagé /RS.

Depositário(a): Ademar Batistella

Bem(ns) Penhorado(s): 01 (um) terreno, situado nos subúrbios, ao Leste desta
cidade, na parcela 31 do logrado público, com área superficial de 15.576,00m², limitando-se
ao Norte, com a Estrada do Quebracho, ao Leste, com Ignácio Caetano Leite, e ao Oeste e
Sul, com Álvaro Fernandes Larangeira e sua esposa  na Rua Padre Abílio Sponchiado, ali
instalado o estádio do Guarany Futebol Clube, com todas as suas benfeitorias e instalações,
formado de um prédio  com várias salas,  banheiros,  muros  e  arquibancadas de concreto,
matriculado no CRI de Bagé sob nº 29.858, TOMBADO PELO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
E CULTURAL DE BAGÉ, LEI  MUNICIPAL Nº  3.260/1995,  avaliado por 2.500.000,00
(dois milhões quinhentos mil reais), em 30.08.2018, devendo ser(em) este(s) o(s) preço(s)
para aquisição do(s) bem(ns) na primeira data designada para o leilão.

Ônus/Penhora: Imóvel  penhorado  na  Justiça  do  Trabalho  local  sob  nº
00203276320165040811.

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 710006807646v10 e do código CRC 4aa4705a.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): DEBORA CORADINI PADOIN
Data e Hora: 29/10/2018, às 17:44:59
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Alameda Santiago do Chile, 140, 7º Andar - Bairro: Dores, Santa Maria - RS - CEP: 97050-685 - Fone: (55)32203045 -
Email: rssma04@jfrs.jus.br

EXECUÇÃO FISCAL Nº 5002629-03.2012.4.04.7109/RS

EXEQUENTE : UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

EXECUTADO : ADEMAR DUARTE MOLINA

EXECUTADO : ADÃO DUARTE MOLINA

EDITAL Nº 710007194950

             EDITAL DE LEILÕES E INTIMAÇÃO

O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Doutor(a) João Batista Brito Osório, Juízo
Federal da 1ª Unidade de Apoio Itinerante em Bagé, Seção Judiciária do Rio Grande do Sul,

FAZ SABER  a  todos  quantos  virem  o  presente  Edital  ou  dele  tiverem
conhecimento, que a 1ª Unidade de Apoio Itinerante em Bagé/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: 22.11.2018, às 13 horas e 30 minutos, por preço igual ou superior ao
da avaliação.

2º Leilão: 05.12.2018, às 13 horas e 30 minutos, por qualquer valor, desde que
não seja vil.

Local: Auditório da Justiça Federal Rua Bento Gonçalves, 455 - Centro, Bagé -
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

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

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

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

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

4) Não ocorrendo a arrematação dos bens em hasta pública,  fica autorizada
pessoa credenciada junto a este Juízo a proceder à ALIENAÇÃO DIRETA a particular, por
qualquer  valor,  observado  o  preço  mínimo  definido  em  tópico  específico  deste  Edital,
devendo o interessado na aquisição apresentar sua proposta, dirigida ao Juiz, no prazo de 90
(noventa)  dias  depois  da  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
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
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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  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),
despesas decorrentes da transferência propriamente dita,  além de eventuais custos com a
regularização,  demarcação  e  registro  dos  imóveis  sem  matrícula,  ou  com  matrícula
incompleta. 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.

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

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 oexequenteé a União/Fazenda
Nacional e a requerimento expresso desta:

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, disciplinada pela Portaria
79/2014,  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 atodaarrematação e
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.
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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.

- 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.
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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): 0060502251020, 0060502251372

Localização do(s) bem(ns):  Corredor dos Molinas, 1, Zona Rural, Candiota,
RS.

Depositário(a): Adão Duarte Molina

Bem(ns) Penhorado(s): 01 (um) graneleiro marca Macheitto, três toneladas,
avaliado por R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), 01 (um) reboque com quatro rodas,
três toneladas, avaliado por R$ 2.000,00 (dois mil reais), 01 (um) tanque para combustível,
marca  Machietto, 4000  litros,  avaliado  por  R$  500,00  (quinhentos  reais),  01  (uma)
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semeadeira a lanço, marca Lely, avaliada por R$ 500,00 (quinhentos reais), 01 (um) arado
quatro discos, marca Menegaz, avaliado por R$ 1.000,00 (um mil reais), 01 (uma) grade
niveladora, marca Tatu, 32 discos, avaliada por R$ 2.000,00 (dois mil reais), em 09/2018,
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 JOÃO BATISTA BRITO OSÓRIO, Juiz Federal , na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php,
mediante o preenchimento do código verificador 710007194950v2 e do código CRC 00201cfa.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOÃO BATISTA BRITO OSÓRIO
Data e Hora: 6/11/2018, às 15:6:12
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Alameda Santiago do Chile, 140, 7º Andar - Bairro: Dores, Santa Maria - RS - CEP: 97050-685 - Fone: (55)32203045 -
Email: rssma04@jfrs.jus.br

EXECUÇÃO FISCAL Nº 5002611-40.2016.4.04.7109/RS

EXEQUENTE : UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

EXECUTADO : NEIMAR DELFIM PIRES - EPP

EDITAL Nº 710006875150

             EDITAL DE LEILÕES E INTIMAÇÃO

O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Doutor(a) João Batista Brito Osório, Juízo
Federal da 1ª Unidade de Apoio Itinerante em Bagé, Seção Judiciária do Rio Grande do Sul,

FAZ SABER  a  todos  quantos  virem  o  presente  Edital  ou  dele  tiverem
conhecimento, que a 1ª Unidade de Apoio Itinerante em Bagé/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: 22.11.2018, às 13 horas e 30 minutos, por preço igual ou superior ao
da avaliação.

2º Leilão: 05.12.2018, às 13 horas e 30 minutos, por qualquer valor, desde que
não seja vil.

Local: Auditório da Justiça Federal, R. Bento Gonçalves, 455 - Centro, Bagé -
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

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

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

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

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

4) Não ocorrendo a arrematação dos bens em hasta pública,  fica autorizada
pessoa credenciada junto a este Juízo a proceder à ALIENAÇÃO DIRETA a particular, por
qualquer  valor,  observado  o  preço  mínimo  definido  em  tópico  específico  deste  Edital,
devendo o interessado na aquisição apresentar sua proposta, dirigida ao Juiz, no prazo de 90
(noventa)  dias  depois  da  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
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
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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  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),
despesas decorrentes da transferência propriamente dita,  além de eventuais custos com a
regularização,  demarcação  e  registro  dos  imóveis  sem  matrícula,  ou  com  matrícula
incompleta. 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.

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

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 oexequenteé a União/Fazenda
Nacional e a requerimento expresso desta:

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, disciplinada pela Portaria
79/2014,  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 atodaarrematação e
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.
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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.

- 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.
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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): 0040503181128

Localização do(s) bem(ns): Distrito de Joca Tavares, Bagé/RS.

Depositário(a): Neimar Delfim Pires

Bem(ns) Penhorado(s):  01 (uma) fração de terras de 12 hectares 2.025,19
metros quadrados dentro de uma área maior, situada no 2º Distrito de Joca Tavares, neste
município, com área de 317ha6.201,55m², cercado de madeira de mato, em comum com mais
áreas e dentro das confrontações gerais seguintes: ao Norte, com propriedade que foi de Adail
da Silva Vaz e ainda campos de José Gaffrée, ao Sul com Estrada do Rodeio Colorado, ao
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Leste, com propriedade de Vanâncio Oliveira, e, ao Oeste, com a propriedade de Vanderelei
Gomes Moreira, existindo na fração de campo acima descrita duas casas, sendo uma de
material, coberta com telhas de barro, forrada e com piso de cimento e tijolos, composta de
onze peças, encanamento d'água e dois galpões, sendo um de tijolos e coberto com telhas de
zinco, com três peças contíguas, sendo uma com piso de cimento e a outra de chão, tendo nas
proximidades um banheiro para ovinos, construído de tijolos e três mangueiras pequenas de
madeira e, ainda, uma quinta de árvores frutíferas nas proximidades, tudo em regular estado
de conservação, e, ainda, uma casa de material, coberta com telhas de barro, composta de
nove peças forradas, piso de cimento, mais três peças separadas, junto as quais têm dois
galpões de tijolos e cobertos com telha de barro, sendo um com piso de cimento e outro com
piso de pedra, mais uma peça junto a uma varanda coberta de zinco e uma mangueira de
arame em continuação, com um banheiro carrapaticida, construído de tijolos e coberto de
zinco,  cercado  de  três  mangueiras  de  arame  e  madeira  branca, em  regular  estado  de
conservação, avaliada a fração penhorada por R$ R$ 183.037,78 (cento e oitenta e três mil
trinta e sete reais e setenta e oito centavos), em 08/2018, devendo ser(em) este(s) o(s) preço(s)
para aquisição do(s) bem(ns) na primeira data designada para o leilão.

Ônus/Penhora: imóvel  penhorado  nos  processos  nºs  004.1.110000209.0,
004.1.09.00056935, 004.1.08.00052040, 004.1.1000084817, em trâmite na 2ª Vara Cível da
Comarca de Bagé, RS

Documento eletrônico assinado por JOÃO BATISTA BRITO OSÓRIO, Juiz Federal , na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php,
mediante o preenchimento do código verificador 710006875150v10 e do código CRC a8ec9fe4.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOÃO BATISTA BRITO OSÓRIO
Data e Hora: 5/11/2018, às 17:0:10
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Alameda Santiago do Chile, 140, 7º Andar - Bairro: Dores, Santa Maria - RS - CEP: 97050-685 - Fone: (55)32203045 -
Email: rssma04@jfrs.jus.br

EXECUÇÃO FISCAL Nº 5002599-26.2016.4.04.7109/RS

EXEQUENTE : UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

EXECUTADO : VALMOR CORADINI

EXECUTADO : MASSA FALIDA DE CICADE INDUSTRIAL DE CARNES S/A

EDITAL Nº 710007200265

             EDITAL DE LEILÕES E INTIMAÇÃO

O(A) Excelentíssimo(a)  Senhor(a)  Doutor(a)  João Batista  Brito Osório,  Juiz
Federal Titular da 1ª Unidade de Apoio Itinerante em Bagé, Seção Judiciária do Rio Grande
do Sul,

FAZ SABER  a  todos  quantos  virem  o  presente  Edital  ou  dele  tiverem
conhecimento, que a 1ª Unidade de Apoio Itinerante em Bagé/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: 22.11.2018, às 13 horas e 30 minutos, por preço igual ou superior ao
da avaliação.

2º Leilão: 05.12.2018, às 13 horas e 30 minutos, por qualquer valor, desde que
não seja vil.

Local: Auditório da Justiça Federal Rua Bento Gonçalves, 455 - Centro, Bagé -
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

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

Advertências:

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

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

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

4) Não ocorrendo a arrematação dos bens em hasta pública,  fica autorizada
pessoa credenciada junto a este Juízo a proceder à ALIENAÇÃO DIRETA a particular, por
qualquer  valor,  observado  o  preço  mínimo  definido  em  tópico  específico  deste  Edital,
devendo o interessado na aquisição apresentar sua proposta, dirigida ao Juiz, no prazo de 90
(noventa)  dias  depois  da  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
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
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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  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),
despesas decorrentes da transferência propriamente dita,  além de eventuais custos com a
regularização,  demarcação  e  registro  dos  imóveis  sem  matrícula,  ou  com  matrícula
incompleta. 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.

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

Condiçõesdeparcelamento:

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 oexequenteé a União/Fazenda
Nacional e a requerimento expresso desta:

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, disciplinada pela Portaria
79/2014,  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 atodaarrematação e
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
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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.

- 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
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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): 324265409

Localização do(s) bem(ns):  Localidade de Vila do Torrão, Bagé, RS.

Depositário(a): Valdir Coradini

Bem(ns) Penhorado(s): 01 (uma) chácara, situada nos subúrbios desta cidade,
lugar denominado Vila do Torrão, contendo duas casas, construídas de tijolos e cobertas com
telhas de barro, dividida cada uma, em três peças e um galpão de madeira, coberto de telhas
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de barro, tendo o campo a área de 65ha3.400m², limitando-se , ao Norte, com a sucessão de
Osório Ripalda, ao Sul, com a Vila do Torrão, ao Leste, com a Vila Alegre e, ao Oeste, com a
Sucessão de Otácílio Ripalda, matriculada no CRI de Bagé sob nº 27.479, avaliada por R$
980.100,00 (novecentos e oitenta mil e cem reais), em 08/2018, devendo ser(em) este(s) o(s)
preço(s) para aquisição do(s) bem(ns) na primeira data designada para o leilão.

Ônus/Penhora:  imóvel  penhorado  no  processos  nº
5001785-14.2016.4.04.7109,  em trâmite neste  Juízo, processo nº 001.1.1501548736,  em
trâmite na 18ª Vara Cível do Foro de Porto Alegre, RS, processo nº 28.837, em trâmite na 1ª
Vara Cível Comarca de Bagé, RS, processo nº 41.081, em trâmite na 3ª Vara Cível Comarca
de Bagé, RS.

Observação:  considerando  tratar-se  de  bem  indivisível  com  reserva  de
quota-parte de cônjuge alheio à execução, saliento que o valor da arrematação deverá ser
suficiente  a  garantir  o  correspondente  à  quota-parte  calculada  sobre  o  valor  da
avaliação (e não da arrematação), nos termos do art. 843, §2º, do CPC, recaindo a reserva
sobre o produto da alienação.

Documento eletrônico assinado por JOÃO BATISTA BRITO OSÓRIO, Juiz Federal , na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php,
mediante o preenchimento do código verificador 710007200265v5 e do código CRC 9bc8f507.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOÃO BATISTA BRITO OSÓRIO
Data e Hora: 6/11/2018, às 16:50:28
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Alameda Santiago do Chile, 140, 7º Andar - Bairro: Dores, Santa Maria - RS - CEP: 97050-685 - Fone: (55)32203045 -
Email: rssma04@jfrs.jus.br

EXECUÇÃO FISCAL Nº 5002513-55.2016.4.04.7109/RS

EXEQUENTE : UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

EXECUTADO : VALMOR CORADINI

EXECUTADO : MASSA FALIDA DE CICADE CURTUME S.A.

EDITAL Nº 710007202262

             EDITAL DE LEILÕES E INTIMAÇÃO

O Excelentíssimo Senhor Doutor João Batista Brito Osório, Juiz Federal Titular
da 1ª Unidade de Apoio Itinerante em Bagé, Seção Judiciária do Rio Grande do Sul,

FAZ SABER  a  todos  quantos  virem  o  presente  Edital  ou  dele  tiverem
conhecimento, que a 1ª Unidade de Apoio Itinerante em Bagé/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: 22.11.2018, às 13 horas e 30 minutos, por preço igual ou superior ao
da avaliação.

2º Leilão: 05.12.2018, às 13 horas e 30 minutos, por qualquer valor, desde que
não seja vil.

Local: Auditório da Justiça Federal Rua Bento Gonçalves, 455 - Centro, Bagé -
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

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

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

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

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

4) Não ocorrendo a arrematação dos bens em hasta pública,  fica autorizada
pessoa credenciada junto a este Juízo a proceder à ALIENAÇÃO DIRETA a particular, por
qualquer  valor,  observado  o  preço  mínimo  definido  em  tópico  específico  deste  Edital,
devendo o interessado na aquisição apresentar sua proposta, dirigida ao Juiz, no prazo de 90
(noventa)  dias  depois  da  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
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
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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  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),
despesas decorrentes da transferência propriamente dita,  além de eventuais custos com a
regularização,  demarcação  e  registro  dos  imóveis  sem  matrícula,  ou  com  matrícula
incompleta. 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.

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

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 oexequenteé a União/Fazenda
Nacional e a requerimento expresso desta:

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, disciplinada pela Portaria
79/2014,  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 atodaarrematação e
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.
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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.

- 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.
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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): 316269077

Localização do(s) bem(ns): Distrito de Tupy Silveira, Bagé/RS.

Depositário(a): Valmor Coradini

Bem(ns) Penhorado(s): 50% das áreas objetos do R.10 e R.25,  da matrícula
nº 31.178 do CRI de Bagé, pertencente a Valmor Coradini, totalizando 11ha07a06ca de
uma fração de campo situada neste município, Distrito de Tupy Silveira, lugar denominado
Passo do Salso, com a área de 66ha42a39ca, em comum com área maior e dentro dos limites
gerais seguintes: ao Norte, com Bibiano Pirez, ao Sul,  e Oeste, com a Sucessão de João
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Pereira, e, ao Leste, com a Sucessão de Otacílio Corrêa e Telesco Caravaca, devidamente
cadastrada no INCRA, em maior área, exercício de 1990 sob nº 864.021.034.5920, área total
187,2ha, módulo 28,0ha, nº de módulos 6,68, fração mínima de parcelamento 2,0ha, avaliadas
por R$  121.776,00 (cento e vinte e um mil setecentos e setenta e seis reais), em 09/2018,
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 é objeto de penhora nos processos nºs
39.187 e 28837, da 1ª Vara Cível, processos nºs 41.081 e 37.634, da 3ª Vara Cível, ambas da
Comarca de Bagé, processo nº 001.1.150154873.6, em trâmite na 18ª Vara Cível do Foro
Central de Porto Alegre, no processo 50017851420164047109 (antigo 20067109001582.0),
em trâmite neste Juízo.

Observação: a penhora de 50% da área objeto do R. 10 e R.25 da Matrícula do
imóvel de nº 31.178 (MATRIMÓVEL6, evento 9) já observou o respeito à meação, de modo
que  a  oferta  de  venda  se  restringe  exclusivamente  à  fração  ideal  da  quota-parte  que  o
executado é proprietário.

Documento eletrônico assinado por JOÃO BATISTA BRITO OSÓRIO, Juiz Federal , na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php,
mediante o preenchimento do código verificador 710007202262v3 e do código CRC adef63b7.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOÃO BATISTA BRITO OSÓRIO
Data e Hora: 6/11/2018, às 21:34:49
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Alameda Santiago do Chile, 140, 7º Andar - Bairro: Dores, Santa Maria - RS - CEP: 97050-685 - Fone: (55)32203045 -
Email: rssma04@jfrs.jus.br

EXECUÇÃO FISCAL Nº 5002513-55.2016.4.04.7109/RS

EXEQUENTE : UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

EXECUTADO : VALMOR CORADINI

EXECUTADO : MASSA FALIDA DE CICADE CURTUME S.A.

EDITAL Nº 710007082549

             EDITAL DE LEILÕES E INTIMAÇÃO

O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Doutor(a) João Batista Brito Osório, Juízo
Federal da 1ª Unidade de Apoio Itinerante em Bagé, Seção Judiciária do Rio Grande do Sul,

FAZ SABER  a  todos  quantos  virem  o  presente  Edital  ou  dele  tiverem
conhecimento, que a 1ª Unidade de Apoio Itinerante em Bagé/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: 22.11.2018, às 13 horas e 30 minutos, por preço igual ou superior ao
da avaliação.

2º Leilão: 05.12.2018, às 13 horas e 30 minutos, por qualquer valor, desde que
não seja vil.

Local: Auditório da Justiça Federal Rua Bento Gonçalves, 455 - Centro, Bagé -
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

Ônusdo 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:
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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
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
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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  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),
despesas decorrentes da transferência propriamente dita,  além de eventuais custos com a
regularização,  demarcação  e  registro  dos  imóveis  sem  matrícula,  ou  com  matrícula
incompleta. 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.

-  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.

Condiçõesdeparcelamento:
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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 oexequenteé a União/Fazenda
Nacional e a requerimento expresso desta:

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, disciplinada pela Portaria
79/2014,  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 atodaarrematação e
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
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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.

- 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,

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Rio Grande do Sul
1ª Unidade de Apoio Itinerante em Bagé

:: 710007082549 - eproc - :: https://eproc.jfrs.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_...

5 de 7 13/11/2018 10:12



5002513-55.2016.4.04.7109 710007082549 .V9

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): 316269077

Localização do(s) bem(ns): Distrito de Tupy Silveira, Bagé/RS.

Depositário(a): Valmor Coradini

Bem(ns) Penhorado(s):   50%  das  áreas  objetos  do  R.10  e  R.25,   da
matrícula  nº  31.178  do  CRI  de  Bagé,  pertencente  a  Valmor  Coradini,  totalizando
11ha07a06ca de uma fração de campo situada neste município, Distrito de Tupy Silveira,
lugar denominado Passo do Salso, com a área de 66ha42a39ca, em comum com área maior e
dentro dos limites gerais seguintes: ao Norte, com Bibiano Pirez, ao Sul, e Oeste, com a
Sucessão de João Pereira, e, ao Leste, com a Sucessão de Otacílio Corrêa e Telesco Caravaca,
devidamente  cadastrada  no  INCRA,  em  maior  área,  exercício  de  1990  sob  nº
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864.021.034.5920, área total 187,2ha, módulo 28,0ha, nº de módulos 6,68, fração mínima de
parcelamento 2,0ha, avaliadas por R$  121.776,00 (cento e vinte e um mil setecentos e setenta
e seis reais), em 09/2018, 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 é objeto de penhora nos processos nºs
39.187 e 28837, da 1ª Vara Cível, processos nºs 41.081 e 37.634, da 3ª Vara Cível, ambas da
Comarca de Bagé, processo nº 001.1.150154873.6, em trâmite na 18ª Vara Cível do Foro
Central de Porto Alegre, no processo 50017851420164047109 (antigo 20067109001582.0),
em trâmite neste Juízo.

Documento eletrônico assinado por JOÃO BATISTA BRITO OSÓRIO, Juiz Federal , na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php,
mediante o preenchimento do código verificador 710007082549v9 e do código CRC ae887bdd.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOÃO BATISTA BRITO OSÓRIO
Data e Hora: 5/11/2018, às 16:51:44
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Alameda Santiago do Chile, 140, 7º Andar - Bairro: Dores, Santa Maria - RS - CEP: 97050-685 - Fone: (55)32203045 -
Email: rssma04@jfrs.jus.br

EXECUÇÃO FISCAL Nº 5002511-85.2016.4.04.7109/RS

EXEQUENTE : UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

EXECUTADO : PERFORM INFORMATICA LTDA

EXECUTADO : VITOR HUGO PINHEIRO BICCA

EXECUTADO : SILVANA ROSI AVILA DA ROCHA BICCA

EDITAL Nº 710007209716

             EDITAL DE LEILÕES E INTIMAÇÃO

O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Doutor(a) João Batista Brito Osório, Juízo
Federal da 1ª Unidade de Apoio Itinerante em Bagé, Seção Judiciária do Rio Grande do Sul,

FAZ SABER  a  todos  quantos  virem  o  presente  Edital  ou  dele  tiverem
conhecimento, que a 1ª Unidade de Apoio Itinerante em Bagé/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: 22.11.2018, às 13 horas e 30 minutos, por preço igual ou superior ao
da avaliação.

2º Leilão: 05.12.2018, às 13 horas e 30 minutos, por qualquer valor, desde que
não seja vil.

Local: Auditório da Justiça Federal Rua Bento Gonçalves, 455 - Centro, Bagé -
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

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

Advertências:

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

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

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

4) Não ocorrendo a arrematação dos bens em hasta pública,  fica autorizada
pessoa credenciada junto a este Juízo a proceder à ALIENAÇÃO DIRETA a particular, por
qualquer  valor,  observado  o  preço  mínimo  definido  em  tópico  específico  deste  Edital,
devendo o interessado na aquisição apresentar sua proposta, dirigida ao Juiz, no prazo de 90
(noventa)  dias  depois  da  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
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
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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  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),
despesas decorrentes da transferência propriamente dita,  além de eventuais custos com a
regularização,  demarcação  e  registro  dos  imóveis  sem  matrícula,  ou  com  matrícula
incompleta. 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.

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

Condiçõesdeparcelamento:

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 oexequenteé a União/Fazenda
Nacional e a requerimento expresso desta:

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, disciplinada pela Portaria
79/2014,  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 atodaarrematação e
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
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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.

- 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

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Rio Grande do Sul
1ª Unidade de Apoio Itinerante em Bagé

:: 710007209716 - eproc - :: https://eproc.jfrs.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_...

5 de 7 13/11/2018 10:13



5002511-85.2016.4.04.7109 710007209716 .V6

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): 321620739

Localização do(s) bem(ns): Rua Padre Abílio Sponchiado, 287, bloco 2, ap.
101, Bagé /RS.

Depositário(a): Leiloeira Joyce Ribeiro

Bem(ns) Penhorado(s):  01  (um)  apartamento  nº  101 do  Edifício  Scyla
Médici, situado no primeiro pavimento, de fundos e à esquerda de quem entra no bloco, com
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área real privativa de 50,000m², área real de uso comum de 5,830m², perfazendo a área real
total de 55,830m², correspondedo-lhe a fração ideal de 0,007230 no terreno abaixo descrito e
no condomínio. Dito imóvel acha-se situado no bloco 2, lotado pelo nº 287 da Rua Pe. Abílio
Sponchiado, o primeiro imediatamente atrás do bloco 1, à esquerda de quem para na frente do
conjunto pela Rua Pe. Abílio Snchiado. O imóvel situado nos subúrbios desta cidade, lugar
denominado Arrabalde Estrela  D'Alva,  na  Rua  Pe.  Abílio  Sponchiado,  constituído  pelos
terrenos que formam um todo com a Rua Comendador Azambuja, da estação nº 1 até a
estação nº 2 e a estação nº 3, com faixa de terreno da qual o casal Filisbino Costa Ricardo têm
posse, ao Norte com a Rua Pe. Abílio Sponchiado, da estação nº 3 até a estação nº 5, a Oeste
com propriedade hoje pertencente a Telêmaco de Bem, da estação nº 5 à estação nº 6, a
Noroeste, ainda, com a mesma propriedade de Telêemaco de Bem, localizando-se dito imóvel
no quarteirão formado pelas ruas Pe. Abílio Sponchiado, Comendador Azambuja, Gaspar
Silveira Martins e Professor Clementino Araújo, matriculado no CRI de Bagé sob nº 14.231,
avaliado por R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), em 09/2018, 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 JOÃO BATISTA BRITO OSÓRIO, Juiz Federal , na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php,
mediante o preenchimento do código verificador 710007209716v6 e do código CRC 3285e66f.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOÃO BATISTA BRITO OSÓRIO
Data e Hora: 7/11/2018, às 17:17:35
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Alameda Santiago do Chile, 140, 7º Andar - Bairro: Dores, Santa Maria - RS - CEP: 97050-685 - Fone: (55)32203045 -
Email: rssma04@jfrs.jus.br

EXECUÇÃO FISCAL Nº 5002487-57.2016.4.04.7109/RS

EXEQUENTE : UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

EXECUTADO : VALMOR CORADINI

EXECUTADO : MASSA FALIDA DE CICADE INDUSTRIAL DE CARNES S/A

EDITAL Nº 710006809561

             EDITAL DE LEILÕES E INTIMAÇÃO

O Excelentíssimo Senhor Doutor João Batista Brito Osório, Juiz Federal Titular
da 1ª Unidade de Apoio Itinerante em Bagé, Seção Judiciária do Rio Grande do Sul,

FAZ SABER  a  todos  quantos  virem  o  presente  Edital  ou  dele  tiverem
conhecimento, que a 1ª Unidade de Apoio Itinerante em Bagé/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: 22.11.2018, às 13 horas e 30 minutos, por preço igual ou superior ao
da avaliação.

2º Leilão: 05.12.2018, às 13 horas e 30 minutos, por qualquer valor, desde que
não seja vil.

Local: Auditório da Justiça Federal, Rua Bento Gonçalves, 455 - Centro, Bagé -
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

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

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

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

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

4) Não ocorrendo a arrematação dos bens em hasta pública,  fica autorizada
pessoa credenciada junto a este Juízo a proceder à ALIENAÇÃO DIRETA a particular, por
qualquer  valor,  observado  o  preço  mínimo  definido  em  tópico  específico  deste  Edital,
devendo o interessado na aquisição apresentar sua proposta, dirigida ao Juiz, no prazo de 90
(noventa)  dias  depois  da  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
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
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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  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),
despesas decorrentes da transferência propriamente dita,  além de eventuais custos com a
regularização,  demarcação  e  registro  dos  imóveis  sem  matrícula,  ou  com  matrícula
incompleta. 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.

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

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 oexequenteé a União/Fazenda
Nacional e a requerimento expresso desta:

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, disciplinada pela Portaria
79/2014,  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 atodaarrematação e
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.
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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.

- 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.
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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): 324265425, 324265352,

Localização do(s) bem(ns): 1º Distrito de Bagé /RS.

Depositário(a): Valmor Coradini

Bem(ns) Penhorado(s):  01  (uma)  fração  de  campo,  situada  no  atual  1º
Distrito  de  Bagé,  antiga  2ª  Zona  do  5º  Distrito  deste  município,  com  área  de  713ha
4.760,70m²,  que  constituem  a  denominada  Fazenda  Chimarrão,  composta  de  casa  de
alvenaria, três galpões de alvenaria, banheiro para o gado, barragem e demais benfeitorias de
pequena  monta,  com  todas  as  suas  servidões  ativas,  matos,  aguadas  e  aramados
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correspondentes, própria para agricultura e pecuária e dentro dos seguintes limites especiais:
ao Norte, com campos de Rudy, Sucessão Machado, Ney Mário Carneiro e Arlei Saravai, ao
Leste,  com  Passo  do  Cemitério,  ao  Sul,  com  Passo  do  Batalha,  Sucessão  Wilson  Vaz
(Cabanha Marival), Margot Lemos Carvalho Mesquita, Margot Lemos Carvalho novamente e
Ema Ghisolfi,  separados pela Estrada da Igrejinha,  e,  ao Oeste,  com Antenor  Kluve Sá,
matriculadoa no CRI de Bagé sob nº 25.152, avaliado o hectare por R$ 15.000,00 (quinze mil
reais), totalizando R$ 10.702.214,00 (dez milhões, setecentos e dois mil duzentos e quatorze
reais), em 06.2018, devendo ser(em) este(s) o(s) preço(s) para aquisição do(s) bem(ns) na
primeira data designada para o leilão.

Ônus/Penhora: Imóvel  penhorado  no  processo  nº  001.11.1501548736,  em
trâmite na 18ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre, no processo nº 41.081, em trâmite na
3ª  Vara  Cível  da  Comarca  de  Bagé,   processos  5001552-56.2012.4.04.7109  (  antigo
93.144.004/0002-05),  50020103420164047109  (antigo  91.623.892/0001-32)  e
50017851420164047109 (antigo 87.397.840/0001-18), em trâmite neste Juízo.

Considerando tratar-se de bem indivisível com reserva de quota-parte de
cônjuge alheio à execução, saliento que o valor da arrematação deverá ser suficiente a
garantir o correspondente à quota-parte calculada sobre o valor da avaliação (e não da
arrematação), nos termos do art. 843, §2º, do CPC, recaindo a reserva sobre o produto
da alienação

Documento eletrônico assinado por JOÃO BATISTA BRITO OSÓRIO, Juiz Federal , na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php,
mediante o preenchimento do código verificador 710006809561v14 e do código CRC f265f75d.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOÃO BATISTA BRITO OSÓRIO
Data e Hora: 5/11/2018, às 16:51:44
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Alameda Santiago do Chile, 140, 7º Andar - Bairro: Dores, Santa Maria - RS - CEP: 97050-685 - Fone: (55)32203045 -
Email: rssma04@jfrs.jus.br

EXECUÇÃO FISCAL Nº 5002486-72.2016.4.04.7109/RS

EXEQUENTE : UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

EXECUTADO : VALDIR FRANCISCO GUARNIERI

EXECUTADO : METTA BRASIL AGENCIAMENTO NA IMPORTACAO E EXPORT LTDA

EDITAL Nº 710007077911

             EDITAL DE LEILÕES E INTIMAÇÃO

A  Excelentíssima  Senhora  Doutora  Débora  Coradini  Padoin,  Juízo  Federal
Substituto 1ª Unidade de Apoio Itinerante em Bagé, Seção Judiciária do Rio Grande do Sul,

FAZ SABER  a  todos  quantos  virem  o  presente  Edital  ou  dele  tiverem
conhecimento, que a 1ª Unidade de Apoio Itinerante em Bagé/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: 22.11.2018, às 13 horas e 30 minutos, por preço igual ou superior ao
da avaliação.

2º Leilão: 05.12.2018, às 13 horas e 30 minutos, por qualquer valor, desde que
não seja vil.

Local: Auditório da Justiça Federal Rua Bento Gonçalves, 455 - Centro, Bagé -
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

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

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

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

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

4) Não ocorrendo a arrematação dos bens em hasta pública,  fica autorizada
pessoa credenciada junto a este Juízo a proceder à ALIENAÇÃO DIRETA a particular, por
qualquer  valor,  observado  o  preço  mínimo  definido  em  tópico  específico  deste  Edital,
devendo o interessado na aquisição apresentar sua proposta, dirigida ao Juiz, no prazo de 90
(noventa)  dias  depois  da  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
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
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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  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),
despesas decorrentes da transferência propriamente dita,  além de eventuais custos com a
regularização,  demarcação  e  registro  dos  imóveis  sem  matrícula,  ou  com  matrícula
incompleta. 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.

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

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 oexequenteé a União/Fazenda
Nacional e a requerimento expresso desta:

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, disciplinada pela Portaria
79/2014,  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 atodaarrematação e
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.
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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.

- 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.
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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): 0020400734472, 0060401339657

Localização do(s) bem(ns): Perímetro urbano de Aceguá, quarteirão 2040, nº
22, Aceguá, /RS.

Depositário(a): Valdir Francisco Guarnieri

Bem(ns) Penhorado(s): 01 (um) terreno, sob nº 22,  do quarteirão nº 2040,
situado no perímetro urbano da Vila Aceguá, Aceguá, Loteamento denominado Bairro Jardim
da Serra, medindo dez metros (10m00) de frente ao Nordeste para a rua 572, por trinta metros
(30m00) de frente  a fundos, limitando-se:   ao Sudoeste, com terreno nº 10, ao Noroeste, com
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o terreno nº 23, e, finalmente, a Sudeste, com o terreno nº 21, compreendido no quarteirão
que  se completa  pelas ruas  573,  Corredor  Internacional  e  rua 574,  da qual  dista  27,50,
registrado no CRI de Bagé sob nº 14.660, avaliado por R$ 200.000,00 (duzentos mil reais),
em 07/2018, 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 está penhorado no processo nº 66.107, em trâmite na
1ª Vara Cível da Comarca de Bagé, RS.

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 710007077911v5 e do código CRC ef0bb8bf.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): DEBORA CORADINI PADOIN
Data e Hora: 29/10/2018, às 17:44:58

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Rio Grande do Sul
1ª Unidade de Apoio Itinerante em Bagé

:: 710007077911 - eproc - :: https://eproc.jfrs.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_...

7 de 7 13/11/2018 10:14



5002426-02.2016.4.04.7109 710007201234 .V3

Alameda Santiago do Chile, 140, 7º Andar - Bairro: Dores, Santa Maria - RS - CEP: 97050-685 - Fone: (55)32203045 -
Email: rssma04@jfrs.jus.br

EXECUÇÃO FISCAL Nº 5002426-02.2016.4.04.7109/RS

EXEQUENTE : UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

EXECUTADO : ESTUDIO PROPAGANDA ILIMITADA LTDA - ME

EDITAL Nº 710007201234

             EDITAL DE LEILÕES E INTIMAÇÃO

O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Doutor(a) João Batista Brito Osório, Juízo
Federal da 1ª Unidade de Apoio Itinerante em Bagé, Seção Judiciária do Rio Grande do Sul,

FAZ SABER  a  todos  quantos  virem  o  presente  Edital  ou  dele  tiverem
conhecimento, que a 1ª Unidade de Apoio Itinerante em Bagé/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: 22.11.2018, às 13 horas e 30 minutos, por preço igual ou superior ao
da avaliação.

2º Leilão: 05.12.2018, às 13 horas e 30 minutos, por qualquer valor, desde que
não seja vil.

Local: Auditório da Justiça Federal Rua Bento Gonçalves, 455 - Centro, Bagé -
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

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

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

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

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

4) Não ocorrendo a arrematação dos bens em hasta pública,  fica autorizada
pessoa credenciada junto a este Juízo a proceder à ALIENAÇÃO DIRETA a particular, por
qualquer  valor,  observado  o  preço  mínimo  definido  em  tópico  específico  deste  Edital,
devendo o interessado na aquisição apresentar sua proposta, dirigida ao Juiz, no prazo de 90
(noventa)  dias  depois  da  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
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
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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  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),
despesas decorrentes da transferência propriamente dita,  além de eventuais custos com a
regularização,  demarcação  e  registro  dos  imóveis  sem  matrícula,  ou  com  matrícula
incompleta. 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.

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

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 oexequenteé a União/Fazenda
Nacional e a requerimento expresso desta:

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, disciplinada pela Portaria
79/2014,  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 atodaarrematação e
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.
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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.

- 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.
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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):  0020800099286,  0020800109346,  0060800367824,
0060800386616, 0060800386705, 0060800386888

Localização do(s) bem(ns):   Rua  Dario  Brossard,  nº.  2401.  Hangar  4,  B.
Cecília, Bagé/RS

Depositário(a): Leiloeira Joyce Ribeiro

Bem(ns) Penhorado(s):  01  (um)  veículo  FIAT/STRADA ADVENTURE,
placa ILM 8375, modelo 2003/2004, cor branca, RENAVAM 00815971095, avaliado pro R$
15.500,00 (quinze mil e quinhentos reais), em 09/2018,  devendo ser(em) este(s) o(s) preço(s)
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para aquisição do(s) bem(ns) na primeira data designada para o leilão.

Ônus/Penhora:  veículo  penhorado  nos  processos  004/1.0600046896,
00168163520138210004,  em trâmite na 3ª Vara Cível  da Comarca de Bagé,  processo nº
004/1.0500068871,  em  trâmite  na  1ª  Vara  Cível  da  Comarca  de  Bagé,  processo  nº
0000954142014, em trâmite na 2ª Vara do Trabalho de Bagé.

Documento eletrônico assinado por JOÃO BATISTA BRITO OSÓRIO, Juiz Federal , na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php,
mediante o preenchimento do código verificador 710007201234v3 e do código CRC 9260477c.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOÃO BATISTA BRITO OSÓRIO
Data e Hora: 6/11/2018, às 16:50:28
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Alameda Santiago do Chile, 140, 7º Andar - Bairro: Dores, Santa Maria - RS - CEP: 97050-685 - Fone: (55)32203045 -
Email: rssma04@jfrs.jus.br

EXECUÇÃO FISCAL Nº 5002383-41.2011.4.04.7109/RS

EXEQUENTE : UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

EXECUTADO : DISTRIBUIDORA DE CONFECCOES INCOBRAS LTDA

EDITAL Nº 710006701253

             EDITAL DE LEILÕES E INTIMAÇÃO

O(A) Excelentíssimo(a)) Senhor(a) Doutor(a) Débora Coradini  Padoin,  Juízo
Substituto da 1ª Unidade de Apoio Itinerante em Bagé, Seção Judiciária do Rio Grande do
Sul,

FAZ SABER  a  todos  quantos  virem  o  presente  Edital  ou  dele  tiverem
conhecimento, que a 1ª Unidade de Apoio Itinerante em Bagé/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: 22.11.2018, às 13 horas e 30 minutos, por preço igual ou superior ao
da avaliação.

2º Leilão: 05.12.2018, às 13 horas e 30 minutos, por qualquer valor, desde que
não seja vil.

Local:  no Auditório da Justiça Federal, Rua Bento Gonçalves, 455 - Centro,
Bagé - 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

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

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

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

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

4) Não ocorrendo a arrematação dos bens em hasta pública,  fica autorizada
pessoa credenciada junto a este Juízo a proceder à ALIENAÇÃO DIRETA a particular, por
qualquer  valor,  observado  o  preço  mínimo  definido  em  tópico  específico  deste  Edital,
devendo o interessado na aquisição apresentar sua proposta, dirigida ao Juiz, no prazo de 90
(noventa)  dias  depois  da  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
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
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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  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) e a
despesas  decorrentes  da  transferência  propriamente  dita.  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.

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

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 oexequenteé a União/Fazenda
Nacional e a requerimento expresso desta:

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 atodaarrematação e
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
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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.

- 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
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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): 00406003052, 00606049186

Localização do(s) bem(ns):  Rua Melanie Granier, 782, Bagé /RS.

Depositário(a): Hamza Mahamud Othm Ali

Bem(ns) Penhorado(s):  01  (uma)  máquina  de  braço,  marca  Nissin,
industrial, modelo NS 926SP-1, avaliada por R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), 01
(uma)  máquina  catraca,  marca  Nissin, três  agulhas,  industrial,  modelo  NS6980P-1,
avaliada por R$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais), 01 (uma) máquina de costura reta,
industrial, modelo N 430-3, avaliada por R$ 900,00 (novecentos reais), 01 (uma) máquina
de bordar, marca Brother, industrial, modelo PT600, avaliada por R$ 12.200,00, 01 (uma)
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máquina de costura reta, industrial, marca Nissin, avaliada por R$ 900,00 (novecentos
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 710006701253v5 e do código CRC f09878d0.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): DEBORA CORADINI PADOIN
Data e Hora: 19/10/2018, às 15:34:38
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Alameda Santiago do Chile, 140, 7º Andar - Bairro: Dores, Santa Maria - RS - CEP: 97050-685 - Fone: (55)32203045 -
Email: rssma04@jfrs.jus.br

EXECUÇÃO FISCAL Nº 5002362-31.2012.4.04.7109/RS

EXEQUENTE : FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

EXECUTADO : LUIZ ALBERTO CORREA VARGAS

EDITAL Nº 710007204864

             EDITAL DE LEILÕES E INTIMAÇÃO

O Excelentíssimo Senhor Doutor João Batista Brito Osório, Juiz Federal Titular
da 1ª Unidade de Apoio Itinerante em Bagé, Seção Judiciária do Rio Grande do Sul,

FAZ SABER  a  todos  quantos  virem  o  presente  Edital  ou  dele  tiverem
conhecimento, que a 1ª Unidade de Apoio Itinerante em Bagé/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: 22.11.2018, às 13 horas e 30 minutos, por preço igual ou superior ao
da avaliação.

2º Leilão: 05.12.2018, às 13 horas e 30 minutos, por qualquer valor, desde que
não seja vil.

Local: Auditório da Justiça Federal Rua Bento Gonçalves, 455 - Centro, Bagé -
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

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

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

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

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

4) Não ocorrendo a arrematação dos bens em hasta pública,  fica autorizada
pessoa credenciada junto a este Juízo a proceder à ALIENAÇÃO DIRETA a particular, por
qualquer  valor,  observado  o  preço  mínimo  definido  em  tópico  específico  deste  Edital,
devendo o interessado na aquisição apresentar sua proposta, dirigida ao Juiz, no prazo de 90
(noventa)  dias  depois  da  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
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
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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  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),
despesas decorrentes da transferência propriamente dita,  além de eventuais custos com a
regularização,  demarcação  e  registro  dos  imóveis  sem  matrícula,  ou  com  matrícula
incompleta. 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.

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

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 oexequenteé a União/Fazenda
Nacional e a requerimento expresso desta:

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, disciplinada pela Portaria
79/2014,  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 atodaarrematação e
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.
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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.

- 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.
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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): 561/2012

Localização do(s) bem(ns): Rodovia General Artigas e Localidade de Palmas,
Distrito de Seival, Bagé /RS.

Depositário(a): Luiz Alberto Correa Vargas

Bem(ns) Penhorado(s):  50% de 7ha9.021,00m², pertencente a Luiz Alberto
de Vargas e seu cônjuge,  dentro de uma fração de campo situada no Distrito de Palmas,
neste município lugar denominado Palmas, com área de 111ha7.623,00m², com todas as suas
servidões ativas, matos, aguadas  e aramados correspondentes, limitando-se ao Norte, com os
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campos que são ou foram de Agostinho Luiz, ao Sul, Leste e Oeste, com terras que são ou
foram de Heráclito  Loes dos Santos, matriculado no CRI de Bagé sob nº   37.623 (R.5),
avaliado por R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), 50% de uma fração de campo, com
área superficial de 34ha8.353,00m², pertencente a Luiz Alberto de Vargas e seu cônjuge,
situada no Subdistrito de Palmas, Distrito de Seival, município de Bagé, lugar denominado
Toca, dentro dos seguintes limites: ao Norte, com Julieta Lopes Alves e Manuel Antonio
Luiz, ao Sul, Mariana Lopes, ao Leste, com Arroio do Moinho, e, a Oeste, Cypriana Mariana
Lopes,  avaliada por  R$ 204.000,00 (duzentos  e  quatro  mil  reais),  em 09/2018,  devendo
ser(em) este(s) o(s) preço(s) para aquisição do(s) bem(ns) na primeira data designada para o
leilão.

Ônus/Penhora: imóvel matrícula 37.623 (R.5) hipotecado ao Banco do Brasil,
imóvel  matrícula  nº  944 penhorado  nos  processos  nºs  50005902320184047109,
200571090027312,  200571090021292,  50005910820184047109,  50016892820184047109,
50027340920144047109, em tr^mite neste Juízo.

Observação:  considerando  tratar-se  de  bem  indivisível  com  reserva  de
quota-parte de cônjuge alheio à execução, saliento que o valor da arrematação deverá ser
suficiente  a  garantir  o  correspondente  à  quota-parte  calculada  sobre  o  valor  da
avaliação (e não da arrematação), nos termos do art. 843, §2º, do CPC, recaindo a reserva
sobre o produto da alienação.

Documento eletrônico assinado por JOÃO BATISTA BRITO OSÓRIO, Juiz Federal , na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php,
mediante o preenchimento do código verificador 710007204864v10 e do código CRC 2321570a.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOÃO BATISTA BRITO OSÓRIO
Data e Hora: 7/11/2018, às 16:25:4
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Alameda Santiago do Chile, 140, 7º Andar - Bairro: Dores, Santa Maria - RS - CEP: 97050-685 - Fone: (55)32203045 -
Email: rssma04@jfrs.jus.br

EXECUÇÃO FISCAL Nº 5002279-73.2016.4.04.7109/RS

EXEQUENTE : UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

EXECUTADO : BAYARD BARCELLOS MUNHOZ & CIA LTDA

EDITAL Nº 710007194924

             EDITAL DE LEILÕES E INTIMAÇÃO

O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Doutor(a) João Batista Brito Osório, Juízo
Federal da 1ª Unidade de Apoio Itinerante em Bagé, Seção Judiciária do Rio Grande do Sul,

FAZ SABER  a  todos  quantos  virem  o  presente  Edital  ou  dele  tiverem
conhecimento, que a 1ª Unidade de Apoio Itinerante em Bagé/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: 22.11.2018, às 13 horas e 30 minutos, por preço igual ou superior ao
da avaliação.

2º Leilão: 05.12.2018, às 13 horas e 30 minutos, por qualquer valor, desde que
não seja vil.

Local: Auditório da Justiça Federal Rua Bento Gonçalves, 455 - Centro, Bagé -
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

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

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

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

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

4) Não ocorrendo a arrematação dos bens em hasta pública,  fica autorizada
pessoa credenciada junto a este Juízo a proceder à ALIENAÇÃO DIRETA a particular, por
qualquer  valor,  observado  o  preço  mínimo  definido  em  tópico  específico  deste  Edital,
devendo o interessado na aquisição apresentar sua proposta, dirigida ao Juiz, no prazo de 90
(noventa)  dias  depois  da  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
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
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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  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),
despesas decorrentes da transferência propriamente dita,  além de eventuais custos com a
regularização,  demarcação  e  registro  dos  imóveis  sem  matrícula,  ou  com  matrícula
incompleta. 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.

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

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 oexequenteé a União/Fazenda
Nacional e a requerimento expresso desta:

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, disciplinada pela Portaria
79/2014,  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 atodaarrematação e
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.
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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.

- 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.
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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): 0060000041290

Localização do(s) bem(ns): Rua José Ghisolfe, 860, Bagé, RS.

Depositário(a): Bayard Barcellos Munhoz

Bem(ns) Penhorado(s):   01  (um)  ônibus,  marca  Scânia  K  113  CL,
ano/modelo 1992, placa BWL 6507, chassi 9BSKC4X2BN3461285, cor branca, avaliado por
R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), em 07/2017, devendo ser(em) este(s) o(s) preço(s) para
aquisição do(s) bem(ns) na primeira data designada para o leilão.
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Ônus/Penhora: Veículo penhorado no processo nº 0067900-41.2009.5.04.0812,
que tramita na 2ª Vara do Trabalho de Bagé.

Documento eletrônico assinado por JOÃO BATISTA BRITO OSÓRIO, Juiz Federal , na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php,
mediante o preenchimento do código verificador 710007194924v2 e do código CRC 91b530d1.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOÃO BATISTA BRITO OSÓRIO
Data e Hora: 6/11/2018, às 15:6:12
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Alameda Santiago do Chile, 140, 7º Andar - Bairro: Dores, Santa Maria - RS - CEP: 97050-685 - Fone: (55)32203045 -
Email: rssma04@jfrs.jus.br

EXECUÇÃO FISCAL Nº 5002190-50.2016.4.04.7109/RS

EXEQUENTE : UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

EXECUTADO : REGINO MORALES VASQUES

EDITAL Nº 710006700794

             EDITAL DE LEILÕES E INTIMAÇÃO

A  Excelentíssima  Senhora  Doutora  Débora  Coradini  Padoin,  Juízo  Federal
Substituto 1ª Unidade de Apoio Itinerante em Bagé, Seção Judiciária do Rio Grande do Sul,

FAZ SABER  a  todos  quantos  virem  o  presente  Edital  ou  dele  tiverem
conhecimento, que a 1ª Unidade de Apoio Itinerante em Bagé/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: 22.11.2018, às 13 horas e 30 minutos, por preço igual ou superior ao
da avaliação.

2º Leilão: 05.12.2018, às 13 horas e 30 minutos, por qualquer valor, desde que
não seja vil.

Local:  no Auditório da Justiça Federal, Rua Bento Gonçalves, 455 - Centro,
Bagé - 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

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

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

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

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

4) Não ocorrendo a arrematação dos bens em hasta pública,  fica autorizada
pessoa credenciada junto a este Juízo a proceder à ALIENAÇÃO DIRETA a particular, por
qualquer  valor,  observado  o  preço  mínimo  definido  em  tópico  específico  deste  Edital,
devendo o interessado na aquisição apresentar sua proposta, dirigida ao Juiz, no prazo de 90
(noventa)  dias  depois  da  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
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
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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  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) e a
despesas  decorrentes  da  transferência  propriamente  dita.  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.

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

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 oexequenteé a União/Fazenda
Nacional e a requerimento expresso desta:

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 atodaarrematação e
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
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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.

- 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
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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): 0060502582131

Localização do(s) bem(ns): Rua Preto Caxias, 368-E, Bagé /RS.

Depositário(a): Regino Morales Vasques

Bem(ns) Penhorado(s):  01 (um) reboque, marca Piko TI, cor preta, placa
IRQ 4493, ano/modelo 2011, chassi 9 A 9RCTHA1BLDY7011, avaliado por R$ 1.800,00
(um mil e oitocentos reais), em 08/2018, devendo ser(em) este(s) o(s) preço(s) para aquisição
do(s) bem(ns) na primeira data designada para o leilão.

Ônus/Penhora: Veículo penhorado no processo nº 5002258682014404109, em
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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 710006700794v7 e do código CRC 047e7efb.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): DEBORA CORADINI PADOIN
Data e Hora: 29/10/2018, às 17:44:57
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Alameda Santiago do Chile, 140, 7º Andar - Bairro: Dores, Santa Maria - RS - CEP: 97050-685 - Fone: (55)32203045 -
Email: rssma04@jfrs.jus.br

EXECUÇÃO FISCAL Nº 5002135-41.2012.4.04.7109/RS

EXEQUENTE : CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
- CRMV/RS

EXECUTADO : ZAMBRANO & GONCALVES LTDA

EDITAL Nº 710006879559

             EDITAL DE LEILÕES E INTIMAÇÃO

A  Excelentíssima  Senhora  Doutora  Débora  Coradini  Padoin,  Juízo  Federal
Substituto 1ª Unidade de Apoio Itinerante em Bagé, Seção Judiciária do Rio Grande do Sul,

FAZ SABER  a  todos  quantos  virem  o  presente  Edital  ou  dele  tiverem
conhecimento, que a 1ª Unidade de Apoio Itinerante em Bagé/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: 22.11.2018, às 13 horas e 30 minutos, por preço igual ou superior ao
da avaliação.

2º Leilão: 05.12.2018, às 13 horas e 30 minutos, por qualquer valor, desde que
não seja vil.

Local: Auditório da Justiça Federal Rua Bento Gonçalves, 455 - Centro, Bagé -
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

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

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

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

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

4) Não ocorrendo a arrematação dos bens em hasta pública,  fica autorizada
pessoa credenciada junto a este Juízo a proceder à ALIENAÇÃO DIRETA a particular, por
qualquer  valor,  observado  o  preço  mínimo  definido  em  tópico  específico  deste  Edital,
devendo o interessado na aquisição apresentar sua proposta, dirigida ao Juiz, no prazo de 90
(noventa)  dias  depois  da  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
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
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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  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),
despesas decorrentes da transferência propriamente dita,  além de eventuais custos com a
regularização,  demarcação  e  registro  dos  imóveis  sem  matrícula,  ou  com  matrícula
incompleta. 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.

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

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 oexequenteé a União/Fazenda
Nacional e a requerimento expresso desta:

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, disciplinada pela Portaria
79/2014,  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 atodaarrematação e
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.
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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.

- 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.
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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): 19/12 - Anuidade

Localização do(s) bem(ns): A. Espanha, 206, Bagé/RS.

Depositário(a): Jorge Zambrano Gonçalves

Bem(ns) Penhorado(s):   01  (uma)  embaladeira  para  sacos  de  leite,
semiautomática, usada, marca Mec Brasil, nº 20703, avaliada por R$ 4.000,00. (quatro mil
reais), em 08/2018, devendo ser(em) este(s) o(s) preço(s) para aquisição do(s) bem(ns) na
primeira data designada para o leilão.
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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 710006879559v6 e do código CRC e76f9272.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): DEBORA CORADINI PADOIN
Data e Hora: 29/10/2018, às 17:44:57
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Alameda Santiago do Chile, 140, 7º Andar - Bairro: Dores, Santa Maria - RS - CEP: 97050-685 - Fone: (55)32203045 -
Email: rssma04@jfrs.jus.br

EXECUÇÃO FISCAL Nº 5001950-61.2016.4.04.7109/RS

EXEQUENTE : AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP

EXECUTADO : PROCOPIO SOARES ROBAINA

EDITAL Nº 710006748158

             EDITAL DE LEILÕES E INTIMAÇÃO

O(A)  Excelentíssimo(a)  Senhor(a)  Doutor(a)  Débora Coradini  Padoin,  Juízo
Substituto da 1ª Unidade de Apoio Itinerante em Bagé, Seção Judiciária do Rio Grande do
Sul,

FAZ SABER  a  todos  quantos  virem  o  presente  Edital  ou  dele  tiverem
conhecimento, que a 1ª Unidade de Apoio Itinerante em Bagé/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: 22.11.2018, às 13 horas e 30 minutos, por preço igual ou superior ao
da avaliação.

2º Leilão: 05.12.2018, às 13 horas e 30 minutos, por qualquer valor, desde que
não seja vil.

Local: Auditório da Justiça Federal, Rua Bento Gonçalves, 455 - Centro, Bagé -
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

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

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

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

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

4) Não ocorrendo a arrematação dos bens em hasta pública,  fica autorizada
pessoa credenciada junto a este Juízo a proceder à ALIENAÇÃO DIRETA a particular, por
qualquer  valor,  observado  o  preço  mínimo  definido  em  tópico  específico  deste  Edital,
devendo o interessado na aquisição apresentar sua proposta, dirigida ao Juiz, no prazo de 90
(noventa)  dias  depois  da  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
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
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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  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) e a
despesas  decorrentes  da  transferência  propriamente  dita.  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.

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

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 oexequenteé a União/Fazenda
Nacional e a requerimento expresso desta:

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, disciplinada pela Portaria
79/2014,  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 atodaarrematação e
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.
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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.

- 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.
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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): 30214045341

Localização do(s) bem(ns): Rua dos Sargentos, 122, Bagé/RS.

Depositário(a): Procópio Soares Robaina

Bem(ns) Penhorado(s):   01 (uma)  motocicleta  Honda/CG 125 FAN,  cor
cinza, combustível gasolina, ano/modelo 2008, placa IOS 0279, avaliada por R$ 3.000,00.
(três  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.
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Ônus/Penhora: Veículo penhorado no processo nº  00939513120108210004,
em trâmite na 3ª Vara Cível da Comarca de Bagé

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 710006748158v4 e do código CRC a544a5f8.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): DEBORA CORADINI PADOIN
Data e Hora: 29/10/2018, às 17:44:55
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Alameda Santiago do Chile, 140, 7º Andar - Bairro: Dores, Santa Maria - RS - CEP: 97050-685 - Fone: (55)32203045 -
Email: rssma04@jfrs.jus.br

EXECUÇÃO FISCAL Nº 5001789-51.2016.4.04.7109/RS

EXEQUENTE : UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

EXECUTADO : CICADE INDUSTRIAL DE CARNES SA

EXECUTADO : VALMOR CORADINI

EXECUTADO : GEDEAO SILVEIRA PEREIRA

EDITAL Nº 710007211245

             EDITAL DE LEILÕES E INTIMAÇÃO

O Excelentíssimo Senhor Doutor João Batista Brito Osório, Juiz Federal Titular
da 1ª Unidade de Apoio Itinerante em Bagé, Seção Judiciária do Rio Grande do Sul,

FAZ SABER  a  todos  quantos  virem  o  presente  Edital  ou  dele  tiverem
conhecimento, que a 1ª Unidade de Apoio Itinerante em Bagé/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: 22.11.2018, às 13 horas e 30 minutos, por preço igual ou superior ao
da avaliação.

2º Leilão: 05.12.2018, às 13 horas e 30 minutos, por qualquer valor, desde que
não seja vil.

Local: Auditório da Justiça Federal Rua Bento Gonçalves, 455 - Centro, Bagé -
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

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

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Rio Grande do Sul
1ª Unidade de Apoio Itinerante em Bagé

Disponibilizado no D.E.: 12/11/2018
Prazo do edital: 25/01/2019
Prazo de citação/intimação: 01/02/2019

:: 710007211245 - eproc - :: https://eproc.jfrs.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_...

1 de 7 13/11/2018 10:20



5001789-51.2016.4.04.7109 710007211245 .V10

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
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
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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  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),
despesas decorrentes da transferência propriamente dita,  além de eventuais custos com a
regularização,  demarcação  e  registro  dos  imóveis  sem  matrícula,  ou  com  matrícula
incompleta. 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.

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

Condiçõesdeparcelamento:

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 oexequenteé a União/Fazenda
Nacional e a requerimento expresso desta:

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, disciplinada pela Portaria
79/2014,  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 atodaarrematação e
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
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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.

- 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

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Rio Grande do Sul
1ª Unidade de Apoio Itinerante em Bagé

:: 710007211245 - eproc - :: https://eproc.jfrs.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_...

5 de 7 13/11/2018 10:20



5001789-51.2016.4.04.7109 710007211245 .V10

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): 314409076

Localização do(s) bem(ns): Distrito de Piraí e Jaguarão Chico, Bagé, RS.

Depositário(a): Valmor Coradini

Bem(ns) Penhorado(s):  01  (uma)  fração  de  campo,  com  área  de
25ha0.540,00m²,  situada  no lugar  denominado Costa  do  Banhado e  Jaguarão Chico,  em
comum com área maior, situada na 2ª zona do 4º Distrito deste munícipio, antigo 7º Distrito,
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confrontando-se ao Norte, com campos da sucessão de Alberto Silva, ao Sul, com campos da
Sucessão de Vicente Caravaca, ao Leste, com campos de Alfredo do Carmo Pereira e de
Carina Pereira Caravaca, e, ao Oeste, com campos da Sucessão do Dr. Júllio da Costa Cabral,
Modesto Fernandes e Sucesssão de Emílio Silva, matriculado no CRI de Bagé sob nº 51.733
(antiga matrícula 10.290), avaliada por R$ 375.000,00 (trezentos e setenta e cinco mil reais),
em 09/2018, 1/8 (um oitavo) de fração ideal, de uma fração de campo, situada no atual 9º
Distrito  de  Piraí,  neste  município,  lugar  denominado  Serrilhada,  com  área  de  24
ha8.222,62m², com suas servidões ativas, matos, aguadas e aramados correspondentes, dentro
de maior extensão que se limita ao Norte, com campos que são ou foram da Sucessão de
Irineu Ferreira Leite e campos que também são ou foram de Cândida dos Santos e de Antonio
Martinez,  ao  Leste,  com  campos  que  foram  de  Alcebíades  Jacintho  Pereira,  hoje  dos
compradores e com os que são ou foram de Serafim Vieira Paiva e do Dr. Lélio Vieira Paiva,
ao Sul, com campos de Dorotéo Maldonado ou que dle foram e com os que são ou foram da
Sucessão de Pedro Paiva, e, finalmente, ao Oeste, com campos da Sucessão de Elpídio Vieira
Paiva e com os que foram de Alcebíades Jacinto Pereira, hoje dos compradores, matriculada
no CRI de Bagé sob nº 27.822, avaliada por R$ 55.850,08 (cinquenta e cinco mil oitocentos e
cinquenta reais e oito  centavos),  em 09/2018,  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 matrícula nº 51.733 acha-se penhorado na 3ª Vara
Cível da Comarca de Bagé,  processo nº 41.081, imóvel  matrícula nº 27.822 encontra-se
penhorado no prrocesso nº 004/1.03.00228263, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de
Bagé.

Observação: a) considerando tratar-se o imóvel matrícula nº 51.733 de bem
indivisível com reserva de quota-parte de cônjuge alheio à execução, saliento que o valor da
arrematação deverá ser suficiente a garantir o correspondente à quota-parte calculada
sobre o valor da avaliação (e não da arrematação), nos termos do art. 843, §2º, do CPC,
recaindo a reserva sobre o produto da alienação;

b)  a penhora de 1/8 do imóvel matrícula 27.822 já observou o respeito à
meação  do cônjuge, de modo que a oferta de venda se restringe exclusivamente à fração
ideal da quota-parte que o executado é proprietário.

Documento eletrônico assinado por JOÃO BATISTA BRITO OSÓRIO, Juiz Federal , na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php,
mediante o preenchimento do código verificador 710007211245v10 e do código CRC 24ee732e.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOÃO BATISTA BRITO OSÓRIO
Data e Hora: 8/11/2018, às 16:10:43
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Alameda Santiago do Chile, 140, 7º Andar - Bairro: Dores, Santa Maria - RS - CEP: 97050-685 - Fone: (55)32203045 -
Email: rssma04@jfrs.jus.br

EXECUÇÃO FISCAL Nº 5001505-14.2014.4.04.7109/RS

EXEQUENTE : AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL

EXECUTADO : EMILIO PEREIRA JUNIOR

EDITAL Nº 710007192760

             EDITAL DE LEILÕES E INTIMAÇÃO

O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Doutor(a) João Batista Brito Osório, Juízo
Federal da 1ª Unidade de Apoio Itinerante em Bagé, Seção Judiciária do Rio Grande do Sul,

FAZ SABER  a  todos  quantos  virem  o  presente  Edital  ou  dele  tiverem
conhecimento, que a 1ª Unidade de Apoio Itinerante em Bagé/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: 22.11.2018, às 13 horas e 30 minutos, por preço igual ou superior ao
da avaliação.

2º Leilão: 05.12.2018, às 13 horas e 30 minutos, por qualquer valor, desde que
não seja vil.

Local: Auditório da Justiça Federal Rua Bento Gonçalves, 455 - Centro, Bagé -
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

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

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

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

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

4) Não ocorrendo a arrematação dos bens em hasta pública,  fica autorizada
pessoa credenciada junto a este Juízo a proceder à ALIENAÇÃO DIRETA a particular, por
qualquer  valor,  observado  o  preço  mínimo  definido  em  tópico  específico  deste  Edital,
devendo o interessado na aquisição apresentar sua proposta, dirigida ao Juiz, no prazo de 90
(noventa)  dias  depois  da  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
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
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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  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),
despesas decorrentes da transferência propriamente dita,  além de eventuais custos com a
regularização,  demarcação  e  registro  dos  imóveis  sem  matrícula,  ou  com  matrícula
incompleta. 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.

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

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 oexequenteé a União/Fazenda
Nacional e a requerimento expresso desta:

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, disciplinada pela Portaria
79/2014,  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 atodaarrematação e
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.
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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.

- 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.
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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): 2014.N.LIVRO01.FOLHA0587-RS

Localização do(s) bem(ns): Barão do Triunfo, 1679, Bagé, RS.

Depositário(a): Emílio Pereira Júnior

Bem(ns) Penhorado(s):   01 (um)  veículo GM/Chevette,  placa  IEN 8531,
ano/modelo  1978,  cor  branca,  a  gasolina,  RENAVAM  00581316576,  avaliado  por R$
4.000,00 (quatro mil reais), em 07/2017, devendo ser(em) este(s) o(s) preço(s) para aquisição
do(s) bem(ns) na primeira data designada para o leilão.
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Ônus/Penhora: nada consta

Documento eletrônico assinado por JOÃO BATISTA BRITO OSÓRIO, Juiz Federal , na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php,
mediante o preenchimento do código verificador 710007192760v3 e do código CRC a1b59759.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOÃO BATISTA BRITO OSÓRIO
Data e Hora: 6/11/2018, às 15:6:10
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Alameda Santiago do Chile, 140, 7º Andar - Bairro: Dores, Santa Maria - RS - CEP: 97050-685 - Fone: (55)32203045 -
Email: rssma04@jfrs.jus.br

EXECUÇÃO FISCAL Nº 5001451-43.2017.4.04.7109/RS

EXEQUENTE : UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

EXECUTADO : CEVERINO JESUS RECALDE FURTADO - ME

EDITAL Nº 710006657589

             EDITAL DE LEILÕES E INTIMAÇÃO

A  Excelentíssima  Senhora  Doutora  Débora  Coradini  Padoin,  Juízo  Federal
Substituto da 1ª Unidade de Apoio Itinerante em Bagé, Seção Judiciária do Rio Grande do
Sul,

FAZ SABER  a  todos  quantos  virem  o  presente  Edital  ou  dele  tiverem
conhecimento, que a 1ª Unidade de Apoio Itinerante em Bagé/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: 22.11.2018, às 13 horas e 30 minutos, por preço igual ou superior ao
da avaliação.

2º Leilão: 05.12.2018, às 13 horas e 30 minutos, por qualquer valor, desde que
não seja vil.

Local: Auditório da Justiça Federal, R. Bento Gonçalves, 455 - Centro, Bagé -
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

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

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

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

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

4) Não ocorrendo a arrematação dos bens em hasta pública,  fica autorizada
pessoa credenciada junto a este Juízo a proceder à ALIENAÇÃO DIRETA a particular, por
qualquer  valor,  observado  o  preço  mínimo  definido  em  tópico  específico  deste  Edital,
devendo o interessado na aquisição apresentar sua proposta, dirigida ao Juiz, no prazo de 90
(noventa)  dias  depois  da  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
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
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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  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) e a
despesas  decorrentes  da  transferência  propriamente  dita.  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.

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

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 oexequenteé a União/Fazenda
Nacional e a requerimento expresso desta:

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 atodaarrematação e
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
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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.

- 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
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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): 0069800609902, 0069802759456, 0079800099170

Localização do(s) bem(ns): Rua Tenente Otacílio Pacheco, 230, Bagé/RS.

Depositário(a): Ceverino Furtado

Bem(ns) Penhorado(s):  01  (um)  prédio  comercial  de  alvenaria,  situado
nesta cidade, na Rua Tenente Otacílio Pacheco, nº 230, com área construída de 385,00m²,
constituído de um abrigo, um galpão e um escritório, todas as dependências com piso, sendo
o escritório com forro e as demais dependências sem forro, cobertura de telhas de brasilit, e
seu respectivo terreno que mede 20,00m de frente Sul com a Rua Tenente Otacílio Pacheco, a
mesma medida na linha dos fundos, ao Norte, onde limita-se com propriedades que são ou
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foram de Jair Couto Valério e Vagner Baumbasg, 40,50 de frente a fundos por ambos os
lados, limitando-se, ao |Leste e a |Oeste, com propriedade de Ceverino de Jesus Recalde
Furtado, com área de 810m² e distando 44,00m da esquina, ao Oeste, com a Rua Ibraima Vaz.
Localizado no quarteirão que se completa com as ruas Capitão Nei Brasil Lemos e Olinto
Vaz, matriculado no CRI de Bagé sob nº 48.119 (antiga 22.856), avaliado por R$ 260.000,00
(duzentos  e  sessenta  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: o imóvel  acima descrito encontra-se penhorado no processo
00155811/002  em  trâmite  na  1ª  Vara  do  Trabalho  de  Bagé  e  no  processo  nº
004.1.160007291.7, em trâmite na 3ª Vara Cível da Comarca de Bagé.

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 710006657589v11 e do código CRC fd998c92.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): DEBORA CORADINI PADOIN
Data e Hora: 29/10/2018, às 17:44:55
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Alameda Santiago do Chile, 140, 7º Andar - Bairro: Dores, Santa Maria - RS - CEP: 97050-685 - Fone: (55)32203045 -
Email: rssma04@jfrs.jus.br

EXECUÇÃO FISCAL Nº 5000970-27.2010.4.04.7109/RS

EXEQUENTE : UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

EXECUTADO : LUIZ CARLOS DE MEDEIROS COUTO

EDITAL Nº 710007195876

             EDITAL DE LEILÕES E INTIMAÇÃO

O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Doutor(a) João Batista Brito Osório, Juízo
Federal da 1ª Unidade de Apoio Itinerante em Bagé, Seção Judiciária do Rio Grande do Sul,

FAZ SABER  a  todos  quantos  virem  o  presente  Edital  ou  dele  tiverem
conhecimento, que a 1ª Unidade de Apoio Itinerante em Bagé/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: 22.11.2018, às 13 horas e 30 minutos, por preço igual ou superior ao
da avaliação.

2º Leilão: 05.12.2018, às 13 horas e 30 minutos, por qualquer valor, desde que
não seja vil.

Local: Auditório da Justiça Federal Rua Bento Gonçalves, 455 - Centro, Bagé -
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

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

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

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

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

4) Não ocorrendo a arrematação dos bens em hasta pública,  fica autorizada
pessoa credenciada junto a este Juízo a proceder à ALIENAÇÃO DIRETA a particular, por
qualquer  valor,  observado  o  preço  mínimo  definido  em  tópico  específico  deste  Edital,
devendo o interessado na aquisição apresentar sua proposta, dirigida ao Juiz, no prazo de 90
(noventa)  dias  depois  da  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
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
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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  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),
despesas decorrentes da transferência propriamente dita,  além de eventuais custos com a
regularização,  demarcação  e  registro  dos  imóveis  sem  matrícula,  ou  com  matrícula
incompleta. 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.

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

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Rio Grande do Sul
1ª Unidade de Apoio Itinerante em Bagé

:: 710007195876 - eproc - :: https://eproc.jfrs.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_...

3 de 7 13/11/2018 10:22



5000970-27.2010.4.04.7109 710007195876 .V3

Condiçõesdeparcelamento:

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 oexequenteé a União/Fazenda
Nacional e a requerimento expresso desta:

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, disciplinada pela Portaria
79/2014,  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 atodaarrematação e
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.
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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.

- 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.
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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):  00110000783,  0011402150088,  0011300207609,
0011501279003, 0011501672430, 00112003701

Localização do(s) bem(ns):  Brigadeiro Luiz Mércio Teixeira, 275, Bagé /RS.

Depositário(a): Luiz Carlos de Medeiros Couto

Bem(ns) Penhorado(s): 01 (um) veículo I/VW JETTA 2.0T, placa IUC 2211,
chassi 3VWLN616XDM038307, ano 2012/2013, RENAVAM 507694449, avaliado por R$
52.000,00 (cinquenta e dois mil reais), em 03/2017, devendo ser(em) este(s) o(s) preço(s)
para aquisição do(s) bem(ns) na primeira data designada para o leilão.
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Ônus/Penhora: nada consta

Documento eletrônico assinado por JOÃO BATISTA BRITO OSÓRIO, Juiz Federal , na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php,
mediante o preenchimento do código verificador 710007195876v3 e do código CRC c19d4bf1.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOÃO BATISTA BRITO OSÓRIO
Data e Hora: 6/11/2018, às 15:6:9
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Alameda Santiago do Chile, 140, 7º Andar - Bairro: Dores, Santa Maria - RS - CEP: 97050-685 - Fone: (55)32203045 -
Email: rssma04@jfrs.jus.br

EXECUÇÃO FISCAL Nº 5000838-67.2010.4.04.7109/RS

EXEQUENTE : UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

EXECUTADO : LEONOR LEYES RODRIGUES (ESPÓLIO)

EXECUTADO : LEONOR LEYES RODRIGUES

EDITAL Nº 710007199827

             EDITAL DE LEILÕES E INTIMAÇÃO

O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Doutor(a) João Batista Brito Osório, Juízo
Federal da 1ª Unidade de Apoio Itinerante em Bagé, Seção Judiciária do Rio Grande do Sul,

FAZ SABER  a  todos  quantos  virem  o  presente  Edital  ou  dele  tiverem
conhecimento, que a 1ª Unidade de Apoio Itinerante em Bagé/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: 22.11.2018, às 13 horas e 30 minutos, por preço igual ou superior ao
da avaliação.

2º Leilão: 05.12.2018, às 13 horas e 30 minutos, por qualquer valor, desde que
não seja vil.

Local: Auditório da Justiça Federal Rua Bento Gonçalves, 455 - Centro, Bagé -
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

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

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

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

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

4) Não ocorrendo a arrematação dos bens em hasta pública,  fica autorizada
pessoa credenciada junto a este Juízo a proceder à ALIENAÇÃO DIRETA a particular, por
qualquer  valor,  observado  o  preço  mínimo  definido  em  tópico  específico  deste  Edital,
devendo o interessado na aquisição apresentar sua proposta, dirigida ao Juiz, no prazo de 90
(noventa)  dias  depois  da  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
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
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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  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),
despesas decorrentes da transferência propriamente dita,  além de eventuais custos com a
regularização,  demarcação  e  registro  dos  imóveis  sem  matrícula,  ou  com  matrícula
incompleta. 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.

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

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 oexequenteé a União/Fazenda
Nacional e a requerimento expresso desta:

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, disciplinada pela Portaria
79/2014,  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 atodaarrematação e
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.
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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.

- 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.
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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): 00210000673, 00610001995, 00610001996

Localização do(s) bem(ns): Rua Dos Trilhos, 264, São Martim, Bagé, RS.

Depositário(a): Nelcio Brião Rodrigues

Bem(ns) Penhorado(s):  01 (uma)  motocicleta  SUNDOWN/HUNTER 125
SE, ano/modelo 2009, placa IPV 5979, RENAVAM 00146751710, avaliada por R$ 2.031,00,
em 08/2018, devendo ser(em) este(s) o(s) preço(s) para aquisição do(s) bem(ns) na primeira
data designada para o leilão.
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Ônus/Penhora: nada consta

Documento eletrônico assinado por JOÃO BATISTA BRITO OSÓRIO, Juiz Federal , na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php,
mediante o preenchimento do código verificador 710007199827v2 e do código CRC 792b5cbf.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOÃO BATISTA BRITO OSÓRIO
Data e Hora: 6/11/2018, às 16:50:27
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Alameda Santiago do Chile, 140, 7º Andar - Bairro: Dores, Santa Maria - RS - CEP: 97050-685 - Fone: (55)32203045 -
Email: rssma04@jfrs.jus.br

EXECUÇÃO FISCAL Nº 5000818-76.2010.4.04.7109/RS

EXEQUENTE : UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

EXECUTADO : RICARDO BRENDLER

EDITAL Nº 710006682442

             EDITAL DE LEILÕES E INTIMAÇÃO

A  Excelentíssima  Senhora  Doutora  Débora  Coradini  Padoin,  Juízo  Federal
Substituto 1ª Unidade de Apoio Itinerante em Bagé, Seção Judiciária do Rio Grande do Sul,

FAZ SABER  a  todos  quantos  virem  o  presente  Edital  ou  dele  tiverem
conhecimento, que a 1ª Unidade de Apoio Itinerante em Bagé/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: 22.11.2018, às 13 horas e 30 minutos, por preço igual ou superior ao
da avaliação.

2º Leilão: 05.12.2018, às 13 horas e 30 minutos, por qualquer valor, desde que
não seja vil.

Local:  no Auditório da Justiça Federal, Rua Bento Gonçalves, 455 - Centro,
Bagé - 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

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

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

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

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

4) Não ocorrendo a arrematação dos bens em hasta pública,  fica autorizada
pessoa credenciada junto a este Juízo a proceder à ALIENAÇÃO DIRETA a particular, por
qualquer  valor,  observado  o  preço  mínimo  definido  em  tópico  específico  deste  Edital,
devendo o interessado na aquisição apresentar sua proposta, dirigida ao Juiz, no prazo de 90
(noventa)  dias  depois  da  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
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
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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  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) e a
despesas  decorrentes  da  transferência  propriamente  dita.  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.

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

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 oexequenteé a União/Fazenda
Nacional e a requerimento expresso desta:

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 atodaarrematação e
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
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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.

- 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
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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): 00110000662

Localização do(s) bem(ns): Rua Luiz Mércio Teixeira, 1435, Bagé, RS.

Depositário(a): Gilberto Maciel Lopes

Bem(ns) Penhorado(s):  01 (um)  veículo  I/Ford Ranger  XL 13 D,  ano  e
modelo 2001, cor vermelha, a diesel, placa IKF 8626, avaliado por R$ 26.000,00 (vinte e seis
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: Veículo  penhorado no processo 5003692-92.2014.4.04.7109,
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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 710006682442v7 e do código CRC 0a277291.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): DEBORA CORADINI PADOIN
Data e Hora: 29/10/2018, às 17:44:54

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Rio Grande do Sul
1ª Unidade de Apoio Itinerante em Bagé

:: 710006682442 - eproc - :: https://eproc.jfrs.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_...

7 de 7 13/11/2018 10:23



5000770-20.2010.4.04.7109 710007157862 .V2

Alameda Santiago do Chile, 140, 7º Andar - Bairro: Dores, Santa Maria - RS - CEP: 97050-685 - Fone: (55)32203045 -
Email: rssma04@jfrs.jus.br

EXECUÇÃO FISCAL Nº 5000770-20.2010.4.04.7109/RS

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

EXECUTADO : JUREMA DA SILVA TEIXEIRA

EDITAL Nº 710007157862

             EDITAL DE LEILÕES E INTIMAÇÃO

A  Excelentíssima  Senhora  Doutora  Débora  Coradini  Padoin,  Juízo  Federal
Substituto 1ª Unidade de Apoio Itinerante em Bagé, Seção Judiciária do Rio Grande do Sul,

FAZ SABER  a  todos  quantos  virem  o  presente  Edital  ou  dele  tiverem
conhecimento, que a 1ª Unidade de Apoio Itinerante em Bagé/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: 22.11.2018, às 13 horas e 30 minutos, por preço igual ou superior ao
da avaliação.

2º Leilão: 05.12.2018, às 13 horas e 30 minutos, por qualquer valor, desde que
não seja vil.

Local: Auditório da Justiça Federal Rua Bento Gonçalves, 455 - Centro, Bagé -
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

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

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

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

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

4) Não ocorrendo a arrematação dos bens em hasta pública,  fica autorizada
pessoa credenciada junto a este Juízo a proceder à ALIENAÇÃO DIRETA a particular, por
qualquer  valor,  observado  o  preço  mínimo  definido  em  tópico  específico  deste  Edital,
devendo o interessado na aquisição apresentar sua proposta, dirigida ao Juiz, no prazo de 90
(noventa)  dias  depois  da  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
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
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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  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),
despesas decorrentes da transferência propriamente dita,  além de eventuais custos com a
regularização,  demarcação  e  registro  dos  imóveis  sem  matrícula,  ou  com  matrícula
incompleta. 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.

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

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 oexequenteé a União/Fazenda
Nacional e a requerimento expresso desta:

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, disciplinada pela Portaria
79/2014,  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 atodaarrematação e
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.
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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.

- 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.
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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): 116 E 117

Localização do(s) bem(ns): Av. General Osório, 1782, Bagé, RS

Depositário(a): Jurema da Silva Teixeira

Bem(ns) Penhorado(s):  01 (uma) máquina de costura reta, marca PFAFF, nº
KL46311, nº de série 901.0463.216/001, avaliada por R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos
reais), em 04/2016, devendo ser(em) este(s) o(s) preço(s) para aquisição do(s) bem(ns) na
primeira data designada para o leilão.
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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 710007157862v2 e do código CRC f15cf880.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): DEBORA CORADINI PADOIN
Data e Hora: 29/10/2018, às 17:44:54
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Alameda Santiago do Chile, 140, 7º Andar - Bairro: Dores, Santa Maria - RS - CEP: 97050-685 - Fone: (55)32203045 -
Email: rssma04@jfrs.jus.br

EXECUÇÃO FISCAL Nº 5000750-29.2010.4.04.7109/RS

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

EXECUTADO : CAMPEROTCHE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

EDITAL Nº 710006747259

             EDITAL DE LEILÕES E INTIMAÇÃO

A  Excelentíssima  Senhora  Doutora  Débora  Coradini  Padoin,  Juízo  Federal
Substituto da 1ª Unidade de Apoio Itinerante em Bagé, Seção Judiciária do Rio Grande do
Sul,

FAZ SABER  a  todos  quantos  virem  o  presente  Edital  ou  dele  tiverem
conhecimento, que a 1ª Unidade de Apoio Itinerante em Bagé/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: 22.11.2018, às 13 horas e 30 minutos, por preço igual ou superior ao
da avaliação.

2º Leilão: 05.12.2018, às 13 horas e 30 minutos, por qualquer valor, desde que
não seja vil.

no Auditório da Justiça Federal, Rua Bento Gonçalves, 455 - Centro, Bagé - 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

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

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

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

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

4) Não ocorrendo a arrematação dos bens em hasta pública,  fica autorizada
pessoa credenciada junto a este Juízo a proceder à ALIENAÇÃO DIRETA a particular, por
qualquer  valor,  observado  o  preço  mínimo  definido  em  tópico  específico  deste  Edital,
devendo o interessado na aquisição apresentar sua proposta, dirigida ao Juiz, no prazo de 90
(noventa)  dias  depois  da  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
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
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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  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) e a
despesas  decorrentes  da  transferência  propriamente  dita.  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.

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

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 oexequenteé a União/Fazenda
Nacional e a requerimento expresso desta:

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, disciplinada pela Portaria
79/2014,  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 atodaarrematação e
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.
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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.

- 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.
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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): 118

Localização do(s) bem(ns):  Rua Ary da Silva Dias, 1332, Bagé/RS.

Depositário(a): Flávio Renato Viana Sória

Bem(ns) Penhorado(s):  01 (um) veículo Renault/Clio Aut 10 16VS, ano e
modelo 2003, cor branca, combustível gasolina, placa ILG 9691, em funcionamento, com
pintura,  pneus  e  estofamento em boas  condições,  lataria  necessitando de alguns reparos,
avaliado  por  R$  11.000,00  (onze  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.
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Ônus/Penhora: Veículo penhorado nos processos 50002289420134047109, em
trâmite neste Juízo, 004/1.15.0001374.9, 004/11500040428, em trâmite na 1ª Vara Cível da
Comarca de Bagé e processo nº 00157646720148210004, em trâmite na 3ª Vara Cível da
Comarca de Bagé.

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 710006747259v4 e do código CRC 994bc863.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): DEBORA CORADINI PADOIN
Data e Hora: 29/10/2018, às 17:44:54
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Alameda Santiago do Chile, 140, 7º Andar - Bairro: Dores, Santa Maria - RS - CEP: 97050-685 - Fone: (55)32203045 -
Email: rssma04@jfrs.jus.br

EXECUÇÃO FISCAL Nº 5000544-15.2010.4.04.7109/RS

EXEQUENTE : UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

EXECUTADO : WALDOMIRO XAVIER BRASIL (ESPÓLIO)

EXECUTADO : WALDOMIRO XAVIER BRASIL - EPP

EXECUTADO : JUSTINO FELTRIN QUINTANA (INVENTARIANTE)

EDITAL Nº 710007194837

             EDITAL DE LEILÕES E INTIMAÇÃO

O Excelentíssimo Senhor Doutor João Batista Brito Osório, Juiz Federal Titular
da 1ª Unidade de Apoio Itinerante em Bagé, Seção Judiciária do Rio Grande do Sul,

FAZ SABER  a  todos  quantos  virem  o  presente  Edital  ou  dele  tiverem
conhecimento, que a 1ª Unidade de Apoio Itinerante em Bagé/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: 22.11.2018, às 13 horas e 30 minutos, por preço igual ou superior ao
da avaliação.

2º Leilão: 05.12.2018, às 13 horas e 30 minutos, por qualquer valor, desde que
não seja vil.

Local: Auditório da Justiça Federal Rua Bento Gonçalves, 455 - Centro, Bagé -
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

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

Advertências:

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

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

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

4) Não ocorrendo a arrematação dos bens em hasta pública,  fica autorizada
pessoa credenciada junto a este Juízo a proceder à ALIENAÇÃO DIRETA a particular, por
qualquer  valor,  observado  o  preço  mínimo  definido  em  tópico  específico  deste  Edital,
devendo o interessado na aquisição apresentar sua proposta, dirigida ao Juiz, no prazo de 90
(noventa)  dias  depois  da  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
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
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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  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),
despesas decorrentes da transferência propriamente dita,  além de eventuais custos com a
regularização,  demarcação  e  registro  dos  imóveis  sem  matrícula,  ou  com  matrícula
incompleta. 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.

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

Condiçõesdeparcelamento:

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 oexequenteé a União/Fazenda
Nacional e a requerimento expresso desta:

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, disciplinada pela Portaria
79/2014,  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 atodaarrematação e
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
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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.

- 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
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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): 00410000499, 00610001214, 00610001215

Localização do(s) bem(ns): Rua Dr. Penna, Bagé, Fernando Freire, 957A, Rio
Grande, RS.

Depositários: Gilberto Lopes,

Bem(ns) Penhorado(s): 01 (um) lote de terrenos com edificações variadas,
constituído por três terrenos, sendo: a) 01 (um) terreno  limpo de benfeitorias, de forma
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irregular, situado nos subúrbios, a Oeste desta cidade, medindo 12m00 de frente ao Leste,
para rua sem denominação, por 44m40 de frente ao fundo pelo lado Norte, onde se limita com
propriedade que é ou foi de Francisco Sá Antunes, com quem se limita também ao Sul, onde
mede 38m00, fazendo fundos,  ao Oeste,  com arroio, distando 34m00 da Rua Dr.  Penna,
situado no quarteirão formado pelas ruas Dr. Penna, Dr. Veríssimo, rua sem denominação e
afluente do Arroio Bagé, matriculado no CRI de Bagé sob nº 2.606; b) 01 (um) terreno,
contendo algumas edificações,  de forma retangular,  situado nos subúrbios,  a  Leste  desta
cidade, com área superficial de 403m², ao Leste mede 34m² de frente para a Rua 104, sob nº
686, ao Norte, medindo 12,03m para onde faz divisa e também frente para a Rua Dr. Penna,
imóvel não registrado no Cartório de Registro de  Imóveis de Bagé, mas com registro na
Prefeitura de Bagé; c) 01 (um) terreno com edificações, de forma retangular. situado nos
subúrbios, a Leste desta cidade, com área superficial de 401,2m², ao Norte medindo 12,03m,
onde faz divisa e frente para a Rua Dr. Penna, nº 1016, e, ao Leste mede 33,40m de frente a
fundo, imóvel não registrado no Cartório de Registro de  Imóveis de Bagé, mas com registro
na Prefeitura de Bagé, avaliados ditos terrenos por R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta
mil  reais); Eventuais  Direitos  da  sucessão  sobre  um prédio construído  de  material  e
coberto com telhas de barro, com área superficial de 417,02m², localizado na Rua 104, sob
número 679, imóvel não registrado no Cartório de Registro de  Imóveis de Bagé, avaliado por
R$  450.000,00  (quatrocentos  e  cinquenta  mil  reais),  em 07/2018,  Domínio  útil  de  um
terreno de marinha e acrescido, localizado na Rua Fernando Freire, nº 957-A,  lote nº 12, da
quadra 51, na Vila do Cassino, 2º subdistrito deste município de Rio Grande, loteamento
ABC 3, medindo 10m10 de frente a Noroeste, a  Rua Professor Fernando Freire, lado ímpar, a
partir de um ponto distante 31m30 da esquina da Rua E, a Nordeste, 10m00 de largura no
fundo, a Sudeste, confrontando com o lote nº 4, 25m50 de comprimento por ambos os lados,
pelos quais confronta, a Nordeste, com o lote nº 11 e,  a Sudoeste, com o lote nº 13, descrito
na matrícula 14.496 do Cartório de Registro de Imóveis de Rio Grande. Sobre o terreno foi
edificada  uma  casa  de  alvenaria,  tipo  meia  água,  com  telhas de  amianteo,  com,
aproximadamente, 180 metros quadrados, em regular estado de conservação, avaliado por R$
200.000,00 (duzentos 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: eventuais  custos  com  a  regularização,  demarcação  e
registro  dos  imóveis  sem  matrícula,  ou  com  matrícula  incompleta,  caberão  ao
arrematante.

Documento eletrônico assinado por JOÃO BATISTA BRITO OSÓRIO, Juiz Federal , na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php,
mediante o preenchimento do código verificador 710007194837v9 e do código CRC fdb11d3a.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOÃO BATISTA BRITO OSÓRIO
Data e Hora: 7/11/2018, às 16:24:55
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Alameda Santiago do Chile, 140, 7º Andar - Bairro: Dores, Santa Maria - RS - CEP: 97050-685 - Fone: (55)32203045 -
Email: rssma04@jfrs.jus.br

EXECUÇÃO FISCAL Nº 5000451-18.2011.4.04.7109/RS

EXEQUENTE : UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

EXECUTADO : KARINA TINTAS LTDA - ME

EDITAL Nº 710006644631

             EDITAL DE LEILÕES E INTIMAÇÃO

A  Excelentíssima  Senhora  Doutora  Débora  Coradini  Padoin,  Juízo  Federal
Substituto da 1ª Unidade de Apoio Itinerante em Bagé, Seção Judiciária do Rio Grande do
Sul,

FAZ SABER  a  todos  quantos  virem  o  presente  Edital  ou  dele  tiverem
conhecimento, que a 1ª Unidade de Apoio Itinerante em Bagé/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: 22.11.2018, às 13 horas e 30 minutos, por preço igual ou superior ao
da avaliação.

2º Leilão: 05.12.2018, às 13 horas e 30 minutos, por qualquer valor, desde que
não seja vil.

Local:  no Auditório da Justiça Federal, Rua Bento Gonçalves, 455 - Centro,
Bagé - 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

Ônusdo 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:
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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
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
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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  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) e a
despesas  decorrentes  da  transferência  propriamente  dita.  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.

-  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.

Condiçõesdeparcelamento:
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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 oexequenteé a União/Fazenda
Nacional e a requerimento expresso desta:

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 atodaarrematação e
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.
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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.

- 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.
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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): 368675637, 368675645, 00711008923, 00611037974,
00211018202,00611037975,

Localização do(s) bem(ns):  Rua Gomes Carneiro, 1026, Bagé/RS.

Depositário(a): Haroldo Gonzales Alves

Bem(ns) Penhorado(s): 05 (cinco) caixas de roda Apollo L/D, avaliada cada
uma por R$ 200,00 (duzentos reais), 05 (cinco) caixas de roda Apollo L/E, avaliada cada
uma por R$ 200,00 (duzentos reais), 03 (três) caixas de roda Brasília L/D, avaliada cada
uma por R$ 180,00 (cento e oitenta reais), 07 (sete) caixas de roda Chevette L/E, avaliada
cada uma por  R$ 210,00 (duzentos e  dez reais),  01 (uma) caixa de roda Escort  L/E,
avaliada por R$ 230,00 (duzentos e trinta reais), 07 (sete) caixas de roda Gol L/D, avaliada
cada uma por R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais), 01 (uma) caixa de roda Monza L/D,
avaliada por R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), 01 (uma) caixa de roda Monza L/E,
avaliada por R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), 04 (quatro) caixas de roda Passat L/D,
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avaliada cada uma por R$ 315,00 (trezentos e quinze reais), 01 (uma) caixa de roda Passat
L/E , avaliada por R$ 320,00 (trezentos e vinte reais), 02 (duas) caixas de roda Variant L/E,
avaliada cada uma por R$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais), 01 (um) compressor de ar
20 IN (usado), avaliado por R$ 1.050,00 (um mil cinquenta reais), 01 (uma) frente montada
Kadett/Ipanema, avaliada por R$ 400,00 (quatrocentos reais), 01 (uma) lateral C -10 L/D,
avaliada  por  R$ 760,00 (setecentos  e  sessenta  reais),  02 (duas)  laterais  Caravan L/D,
avaliada cada uma por R$ 590,00 (quinhentos e noventa reais), 01 (uma) lateral Chevette
Hecht, avaliada por R$ 500,00 (quinhentos reais), 01 (uma) lateral completa Parati L/E,
avaliada por R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), 01 (uma) lateral Monza, avaliada por
R$  600,00  (seiscentos  reais),  01  (uma)  lateral  Marajó  L/D,  avaliada  por  R$  590,00
(quinhentos e noventa reais), 04 (quatro) laterias de Santana 88 L/E, avaliada cada uma por
R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), 01 (uma ) meia lateral Passatt L/D, avaliada
por R$ 220,00 (duzentos e vinte reais), 01 (uma) meia lateral Passatt L/E, avaliada por R$
220,00 (duzentos e vinte reais), 01 (uma) porta lateral Kombi Furgão L/D, avaliada por R$
320,00 (trezentos e vinte reais), 01 (uma) porta lateral Kombi Furgão L/E, avaliada por R$
320,00 (trezentos  e  vinte  reais), 01  (uma)  porta  Ranger  D/E, avaliada  por  R$  850,00
(oitocentos e  cinquenta  reais),  01 (uma)  tampa motor  Kombi,  avaliada  por  R$ 320,00
(trezentos  e  vinte  reais),  01  (uma)  tampa  traseira  Kadett,  avaliada  por  R$  450,00
(quatrocentos e cinquenta reais), 01 (uma) tampa traseira Passatt, avaliada por R$ 540,00
(quinhentos e quarenta reais), 01 (um) teto Escort XR3 com abertura solar, avaliado por R$
800,00 (oitocentos 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 710006644631v11 e do código CRC 543c66ab.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): DEBORA CORADINI PADOIN
Data e Hora: 29/10/2018, às 17:44:53
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Alameda Santiago do Chile, 140, 7º Andar - Bairro: Dores, Santa Maria - RS - CEP: 97050-685 - Fone: (55)32203045 -
Email: rssma04@jfrs.jus.br

EXECUÇÃO FISCAL Nº 5000228-94.2013.4.04.7109/RS

EXEQUENTE : UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

EXECUTADO : CAMPEROTCHE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

EDITAL Nº 710007215423

             EDITAL DE LEILÕES E INTIMAÇÃO

O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Doutor(a) João Batista Brito Osório, Juízo
Federal da 1ª Unidade de Apoio Itinerante em Bagé, Seção Judiciária do Rio Grande do Sul,

FAZ SABER  a  todos  quantos  virem  o  presente  Edital  ou  dele  tiverem
conhecimento, que a 1ª Unidade de Apoio Itinerante em Bagé/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: 22.11.2018, às 13 horas e 30 minutos, por preço igual ou superior ao
da avaliação.

2º Leilão: 05.12.2018, às 13 horas e 30 minutos, por qualquer valor, desde que
não seja vil.

Local: Auditório da Justiça Federal Rua Bento Gonçalves, 455 - Centro, Bagé -
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

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

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

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

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

4) Não ocorrendo a arrematação dos bens em hasta pública,  fica autorizada
pessoa credenciada junto a este Juízo a proceder à ALIENAÇÃO DIRETA a particular, por
qualquer  valor,  observado  o  preço  mínimo  definido  em  tópico  específico  deste  Edital,
devendo o interessado na aquisição apresentar sua proposta, dirigida ao Juiz, no prazo de 90
(noventa)  dias  depois  da  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
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
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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  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),
despesas decorrentes da transferência propriamente dita,  além de eventuais custos com a
regularização,  demarcação  e  registro  dos  imóveis  sem  matrícula,  ou  com  matrícula
incompleta. 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.

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

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 oexequenteé a União/Fazenda
Nacional e a requerimento expresso desta:

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, disciplinada pela Portaria
79/2014,  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 atodaarrematação e
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.
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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.

- 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.
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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): 000404563708, 000404563716, 000420050329, 000420050337,
0021300602122,  0061301547248,  0061301547329,  0071300572637,  000435108913,
000435108921,  000457144408,  000457144416,  483609005,  483609013,  121793958,
121793966,  0071400381213,  0061401792660,  0021400941875,  0061401792740,
0071500788277,  0061502726417,  0021500740499,  0061502726506,  126838542,
126838550, 0071600399213, 0061600993495, 0021600371118, 0061600993576

Localização do(s) bem(ns):  Ary da Silva Dias, 1332, Bagé, RS.

Depositário(a): Flávio Renato Vianna Sória
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Bem(ns) Penhorado(s):  01  (uma)  moto  Honda  CBX 200  STRADA,  cor
verde, a gasolina, ano e modelo 1998, placa IHN 2839, avaliada em R$ 3.000,00 (três mil
reais), 01 (um) Renault Clio Auto 10, placa ILG 9691, ano e modelo 2003, cor branca, a
gasolina, avaliado por R$ 9.800,00 (nove mil e oitocentos reais), 01 (um) veículo Parati VW
1.6 SURF, cor preta a álcool e gasolina, ano 2008, modelo 2009, placa IOY 6384, avaliado
por R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), em 07/2018, devendo ser(em) este(s) o(s) preço(s)
para aquisição do(s) bem(ns) na primeira data designada para o leilão.

Ônus/Penhora: os veículos placas IOY 6384,  ILG 9691 e IHN 2839 são objeto
de penhora nos processos 004/11500013749 e 00411500040428, em trâmite na 1ª Vara da
Cível, processo 00157646720148210004, em trâmite na 3ª Vara Cível, ambas da Comarca de
Bagé, RS e no processo nº 50007502920104047109, em trâmite neste Juízo. 

Documento eletrônico assinado por JOÃO BATISTA BRITO OSÓRIO, Juiz Federal , na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php,
mediante o preenchimento do código verificador 710007215423v5 e do código CRC b6fc9222.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOÃO BATISTA BRITO OSÓRIO
Data e Hora: 8/11/2018, às 16:10:37
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Alameda Santiago do Chile, 140, 7º Andar - Bairro: Dores, Santa Maria - RS - CEP: 97050-685 - Fone: (55)32203045 -
Email: rssma04@jfrs.jus.br

EXECUÇÃO FISCAL Nº 5000180-09.2011.4.04.7109/RS

EXEQUENTE : CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS 3ª REGIÃO - CRECI/RS

EXECUTADO : SELMAR FERREIRA GARCIA

EDITAL Nº 710007157231

             EDITAL DE LEILÕES E INTIMAÇÃO

A  Excelentíssima  Senhora  Doutora  Débora  Coradini  Padoin,  Juízo  Federal
Substituto 1ª Unidade de Apoio Itinerante em Bagé, Seção Judiciária do Rio Grande do Sul,

FAZ SABER  a  todos  quantos  virem  o  presente  Edital  ou  dele  tiverem
conhecimento, que a 1ª Unidade de Apoio Itinerante em Bagé/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: 22.11.2018, às 13 horas e 30 minutos, por preço igual ou superior ao
da avaliação.

2º Leilão: 05.12.2018, às 13 horas e 30 minutos, por qualquer valor, desde que
não seja vil.

Local: Auditório da Justiça Federal Rua Bento Gonçalves, 455 - Centro, Bagé -
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

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

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

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

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

4) Não ocorrendo a arrematação dos bens em hasta pública,  fica autorizada
pessoa credenciada junto a este Juízo a proceder à ALIENAÇÃO DIRETA a particular, por
qualquer  valor,  observado  o  preço  mínimo  definido  em  tópico  específico  deste  Edital,
devendo o interessado na aquisição apresentar sua proposta, dirigida ao Juiz, no prazo de 90
(noventa)  dias  depois  da  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
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
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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  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),
despesas decorrentes da transferência propriamente dita,  além de eventuais custos com a
regularização,  demarcação  e  registro  dos  imóveis  sem  matrícula,  ou  com  matrícula
incompleta. 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.

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

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 oexequenteé a União/Fazenda
Nacional e a requerimento expresso desta:

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, disciplinada pela Portaria
79/2014,  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 atodaarrematação e
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.
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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.

- 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.
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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): 100282011

Localização do(s) bem(ns):  Quadra 38, Vila Damé, /RS.

Depositário(a): Selmar Ferreira Garcia

Bem(ns) Penhorado(s): 01 (um) terreno. constante dos lotes 14 e 15 e 16 da
quadra nº 38 da Vila Damé, medindo em conjunto: 30m00 pelos lados Norte e Sul, 40m00
pelos lados Leste e Oeste, tendo as seguintes confrontações: ao Sul, rua "D", ao Norte, lote nº
6, ao Leste, lote nº 17 e, ao Oeste, lote nº 13, distando 40m00 da rua "P". Estando localizado
dentro do quarteirão formado pelas ruas "D", ao Sul, "O", ao Oeste, um campo de futebol ao
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Norte e a rua "P" a Leste, matriculado no CRI local sob nº 36.038, avaliado por R$ cada
terreno por R$ 10.000,00 (dez mil reais), em 08/2018, devendo ser(em) este(s) o(s) preço(s)
para aquisição do(s) bem(ns) na primeira data designada para o leilão.

Ônus/Penhora:  imóvel  penhorado  nos  processos  200271090028406,
200371090012804, em trâmite neste Juízo e no processo nº 004.1.03.0019252.8, em trâmite
na 3ª Vara Cível da Comarca de Bagé, RS.

Observação:  considerando  tratar-se  de  bem  indivisível  com  reserva  de
quota-parte de cônjuge alheio à execução, saliento que o valor da arrematação deverá ser
suficiente  a  garantir  o  correspondente  à  quota-parte  calculada  sobre  o  valor  da
avaliação (e não da arrematação), nos termos do art. 843, §2º, do CPC, recaindo a reserva
sobre o produto da alienação

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 710007157231v5 e do código CRC d5a5759d.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): DEBORA CORADINI PADOIN
Data e Hora: 29/10/2018, às 17:44:53
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Alameda Santiago do Chile, 140, 7º Andar - Bairro: Dores, Santa Maria - RS - CEP: 97050-685 - Fone: (55)32203045 -
Email: rssma04@jfrs.jus.br

EXECUÇÃO FISCAL Nº 5000120-70.2010.4.04.7109/RS

EXEQUENTE : UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

EXECUTADO : FLAVIO SALAZAR PEREIRA

EDITAL Nº 710007193049

             EDITAL DE LEILÕES E INTIMAÇÃO

O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Doutor(a) João Batista Brito Osório, Juízo
Federal da 1ª Unidade de Apoio Itinerante em Bagé, Seção Judiciária do Rio Grande do Sul,

FAZ SABER  a  todos  quantos  virem  o  presente  Edital  ou  dele  tiverem
conhecimento, que a 1ª Unidade de Apoio Itinerante em Bagé/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: 22.11.2018, às 13 horas e 30 minutos, por preço igual ou superior ao
da avaliação.

2º Leilão: 05.12.2018, às 13 horas e 30 minutos, por qualquer valor, desde que
não seja vil.

Local: Auditório da Justiça Federal Rua Bento Gonçalves, 455 - Centro, Bagé -
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

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

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

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

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

4) Não ocorrendo a arrematação dos bens em hasta pública,  fica autorizada
pessoa credenciada junto a este Juízo a proceder à ALIENAÇÃO DIRETA a particular, por
qualquer  valor,  observado  o  preço  mínimo  definido  em  tópico  específico  deste  Edital,
devendo o interessado na aquisição apresentar sua proposta, dirigida ao Juiz, no prazo de 90
(noventa)  dias  depois  da  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
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
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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  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),
despesas decorrentes da transferência propriamente dita,  além de eventuais custos com a
regularização,  demarcação  e  registro  dos  imóveis  sem  matrícula,  ou  com  matrícula
incompleta. 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.

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

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 oexequenteé a União/Fazenda
Nacional e a requerimento expresso desta:

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, disciplinada pela Portaria
79/2014,  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 atodaarrematação e
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.
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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.

- 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.
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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):  00408001405,  00611037849,  00211018135,  00611037848,
00711008885

Localização do(s) bem(ns): Av. Santa Tecla, 1091, Bagé, RS.

Depositário(a): Flávio Salazar Pereira

Bem(ns) Penhorado(s): 01 (um) terreno, situado nesta cidade, no alinhamento
da Av. Santa Tecla, sob nº 1.091, medindo 10m00 pelas faces Leste e Oeste e 30m00 pelos
lados Sul e Norte, limitando-se ao Norte com propriedade de Jober dos Santos Peçanha, ao
Sul e Leste, com imóvel de Danilo Palma, e, ao Oeste, com a mencionada Av. Santa Tecla,
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estando localizado no quarteirão que se completa com as ruas Iwar Beckman, ao Norte, de
cuja esquina dista 10m00, Amaro Robaina, ao Sul e Odilon Álvares, ao Leste, matriculado no
CRI  local  sob nº  49.628.  Sobre  o  citado terreno  acha-se  construído  um prédio,  não
averbado na matrícula, avaliado o conjunto por R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil
reais), em 09/2018, devendo ser(em) este(s) o(s) preço(s) para aquisição do(s) bem(ns) na
primeira data designada para o leilão.

Ônus/Penhora: imóvel  penhorado  no  processo  nº  004/1.13.00018410,  em
trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Bagé, RS.

Observação:  considerando  tratar-se  de  bem  indivisível  com  reserva  de
quota-parte de cônjuge alheio à execução, saliento que o valor da arrematação deverá ser
suficiente  a  garantir  o  correspondente  à  quota-parte  calculada  sobre  o  valor  da
avaliação (e não da arrematação), nos termos do art. 843, §2º, do CPC, recaindo a reserva
sobre o produto da alienação.

Documento eletrônico assinado por JOÃO BATISTA BRITO OSÓRIO, Juiz Federal , na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php,
mediante o preenchimento do código verificador 710007193049v4 e do código CRC ea7a41c9.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOÃO BATISTA BRITO OSÓRIO
Data e Hora: 6/11/2018, às 15:6:8
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Alameda Santiago do Chile, 140, 7º Andar - Bairro: Dores, Santa Maria - RS - CEP: 97050-685 - Fone: (55)32203045 -
Email: rssma04@jfrs.jus.br

EXECUÇÃO FISCAL Nº 5000098-65.2017.4.04.7109/RS

EXEQUENTE : UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

EXECUTADO : IZAURA PEREIRA CAMARGO

EXECUTADO : SIRLEI MACHADO SOUZA

EXECUTADO : COMERCIAL DE GAS BAGE LTDA

EXECUTADO : ORILDA ILDORA SOUZA PEREIRA

EDITAL Nº 710007220096

             EDITAL DE LEILÕES E INTIMAÇÃO

O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Doutor(a) João Batista Brito Osório, Juízo
Federal da 1ª Unidade de Apoio Itinerante em Bagé, Seção Judiciária do Rio Grande do Sul,

FAZ SABER  a  todos  quantos  virem  o  presente  Edital  ou  dele  tiverem
conhecimento, que a 1ª Unidade de Apoio Itinerante em Bagé/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: 22.11.2018, às 13 horas e 30 minutos, por preço igual ou superior ao
da avaliação.

2º Leilão: 05.12.2018, às 13 horas e 30 minutos, por qualquer valor, desde que
não seja vil.

Local: Auditório da Justiça Federal Rua Bento Gonçalves, 455 - Centro, Bagé -
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

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

Advertências:

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

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

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

4) Não ocorrendo a arrematação dos bens em hasta pública,  fica autorizada
pessoa credenciada junto a este Juízo a proceder à ALIENAÇÃO DIRETA a particular, por
qualquer  valor,  observado  o  preço  mínimo  definido  em  tópico  específico  deste  Edital,
devendo o interessado na aquisição apresentar sua proposta, dirigida ao Juiz, no prazo de 90
(noventa)  dias  depois  da  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
pode adjudicar  os bens arrematados, com preferência,  em igualdade de condições com a
melhor oferta, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 24, Lei 6.830/80). Não será transferido o
domínio dos bens arrematados antes de verificado o decurso desse prazo.
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8) Nos processos de Execução Fiscal em que o exequente é a União/Fazenda
Nacional, esta poderá, se não arrematados os bens em nenhum dos 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  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),
despesas decorrentes da transferência propriamente dita,  além de eventuais custos com a
regularização,  demarcação  e  registro  dos  imóveis  sem  matrícula,  ou  com  matrícula
incompleta. 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.

-  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
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valor  da avaliação,  objetivando garantir  um patamar mínimo de utilidade da alienação à
quitação do crédito exequendo.

Condiçõesdeparcelamento:

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 oexequenteé a União/Fazenda
Nacional e a requerimento expresso desta:

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, disciplinada pela Portaria
79/2014,  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 atodaarrematação e
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.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Rio Grande do Sul
1ª Unidade de Apoio Itinerante em Bagé

:: 710007220096 - eproc - :: https://eproc.jfrs.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_...

4 de 7 13/11/2018 10:28



5000098-65.2017.4.04.7109 710007220096 .V4

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.

- 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
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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):  0020300983900,  0020300984043,  0020400004903,
0020400005047, 0060303156612, 0060400026744, 0060400026825, 0070400005051

Localização do(s) bem(ns):  Loteamaneto Alcides Almeida, Bagé/RS.

Depositário(a): Gilberto Maciel Lopes

Bem(ns) Penhorado(s):  01 (um) terreno, limpo de benfeitorias, situado nesta
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cidade, no lugar denominado Loteamento Alcídes Almeida, constituído pelo lote 5 da quadra
"W", de foram irregular, medindo 14m10 de frente ao Leste para a Travessa 87, 30m00 ao
Sul, com propriedade de terceiros, 42m00 de frente ao fundo ao Norte, onde limita-se com o
lote 4, e, nos fundos, ao Oeste, 19m50, onde limita-se com propriedade de Maria de Lourdes
Araújo Pires, no quarteirão que se completa com as ruas Félix da Cunha e sem arruamento,
matriculado no CRI de Bagé sob nº 22.566, avaliado por R$ 60.000,00 (sessenta mil reais),
em 09/2018, 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

Observações:

a) sobre o terreno está edificada uma casa

b)considerando  tratar-se  de  bem indivisível  com reserva  de  quota-parte  de
cônjuge alheio à execução, saliento que o valor da arrematação deverá ser suficiente a
garantir o correspondente à quota-parte calculada sobre o valor da avaliação (e não da
arrematação), nos termos do art. 843, §2º, do CPC, recaindo a reserva sobre o produto da
alienação.

Documento eletrônico assinado por JOÃO BATISTA BRITO OSÓRIO, Juiz Federal , na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php,
mediante o preenchimento do código verificador 710007220096v4 e do código CRC 6248741a.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOÃO BATISTA BRITO OSÓRIO
Data e Hora: 8/11/2018, às 16:10:37
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Alameda Santiago do Chile, 140, 7º Andar - Bairro: Dores, Santa Maria - RS - CEP: 97050-685 - Fone: (55)32203045 -
Email: rssma04@jfrs.jus.br

EXECUÇÃO FISCAL Nº 5000095-23.2011.4.04.7109/RS

EXEQUENTE : UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

EXECUTADO : CARMEN MARIA GONCALVES

EDITAL Nº 710007201526

             EDITAL DE LEILÕES E INTIMAÇÃO

O(A)  Excelentíssimo(a)  Senhor(a)  Doutor(a)João  Btista  Brito  Osório,  Juízo
Federal da 1ª Unidade de Apoio Itinerante em Bagé, Seção Judiciária do Rio Grande do Sul,

FAZ SABER  a  todos  quantos  virem  o  presente  Edital  ou  dele  tiverem
conhecimento, que a 1ª Unidade de Apoio Itinerante em Bagé/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: 22.11.2018, às 13 horas e 30 minutos, por preço igual ou superior ao
da avaliação.

2º Leilão: 05.12.2018, às 13 horas e 30 minutos, por qualquer valor, desde que
não seja vil.

Local: Auditório da Justiça Federal Rua Bento Gonçalves, 455 - Centro, Bagé -
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

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

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

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

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

4) Não ocorrendo a arrematação dos bens em hasta pública,  fica autorizada
pessoa credenciada junto a este Juízo a proceder à ALIENAÇÃO DIRETA a particular, por
qualquer  valor,  observado  o  preço  mínimo  definido  em  tópico  específico  deste  Edital,
devendo o interessado na aquisição apresentar sua proposta, dirigida ao Juiz, no prazo de 90
(noventa)  dias  depois  da  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
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
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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  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),
despesas decorrentes da transferência propriamente dita,  além de eventuais custos com a
regularização,  demarcação  e  registro  dos  imóveis  sem  matrícula,  ou  com  matrícula
incompleta. 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.

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

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 oexequenteé a União/Fazenda
Nacional e a requerimento expresso desta:

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, disciplinada pela Portaria
79/2014,  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 atodaarrematação e
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.
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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.

- 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.
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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): 00108000856, 00110001470

Localização do(s) bem(ns): Rua Fernando Machado, 240, Bagé, RS.

Depositário(a): Carmem Maria Gonçalves

Bem(ns) Penhorado(s): 01 (um) veículo Fiat Palio Fire Economy, a gasolina,
cor prata, placa IPZ 6460, RENAVAM 0156085976, avaliado por R$ 15.279,00 (quinze mil
duzentos e setenta e nove reais),  em 08/2017, devendo ser(em) este(s) o(s) preço(s) para
aquisição do(s) bem(ns) na primeira data designada para o leilão.
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Ônus/Penhora: nada consta

Documento eletrônico assinado por JOÃO BATISTA BRITO OSÓRIO, Juiz Federal , na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php,
mediante o preenchimento do código verificador 710007201526v5 e do código CRC 2c687a37.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOÃO BATISTA BRITO OSÓRIO
Data e Hora: 7/11/2018, às 16:24:52
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Alameda Santiago do Chile, 140, 7º Andar - Bairro: Dores, Santa Maria - RS - CEP: 97050-685 - Fone: (55)32203045 -
Email: rssma04@jfrs.jus.br

EXECUÇÃO FISCAL Nº 5000519-55.2017.4.04.7109/RS

EXEQUENTE : UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

EXECUTADO : SILVIO CALDEIRA SOARES

EDITAL Nº 710007194998

             EDITAL DE LEILÕES E INTIMAÇÃO

O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Doutor(a) João Batista Brito Osório, Juízo
Federal da 1ª Unidade de Apoio Itinerante em Bagé, Seção Judiciária do Rio Grande do Sul,

FAZ SABER  a  todos  quantos  virem  o  presente  Edital  ou  dele  tiverem
conhecimento, que a 1ª Unidade de Apoio Itinerante em Bagé/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: 22.11.2018, às 13 horas e 30 minutos, por preço igual ou superior ao
da avaliação.

2º Leilão: 05.12.2018, às 13 horas e 30 minutos, por qualquer valor, desde que
não seja vil.

Local: Auditório da Justiça Federal Rua Bento Gonçalves, 455 - Centro, Bagé -
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

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

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

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

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

4) Não ocorrendo a arrematação dos bens em hasta pública,  fica autorizada
pessoa credenciada junto a este Juízo a proceder à ALIENAÇÃO DIRETA a particular, por
qualquer  valor,  observado  o  preço  mínimo  definido  em  tópico  específico  deste  Edital,
devendo o interessado na aquisição apresentar sua proposta, dirigida ao Juiz, no prazo de 90
(noventa)  dias  depois  da  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
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
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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  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),
despesas decorrentes da transferência propriamente dita,  além de eventuais custos com a
regularização,  demarcação  e  registro  dos  imóveis  sem  matrícula,  ou  com  matrícula
incompleta. 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.

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

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 oexequenteé a União/Fazenda
Nacional e a requerimento expresso desta:

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, disciplinada pela Portaria
79/2014,  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 atodaarrematação e
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.
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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.

- 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.
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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): 0060502541885

Localização do(s) bem(ns): Loc Salvador Jardim, Hulha Negra, RS.

Depositário(a): Silvio Caldeira Soares

Bem(ns) Penhorado(s): A área de 2ha 6.361,85m², dentro de uma fração de
campo, sem denominação especial, situada no município de Hulha Negra, com área de 26ha
4.707,00m², com benfeitorias constantes de uma casa de moradia, construída sob esteios de
madeira de lei, paredes de tábuas, coberta de palha, uma peça de construção  igual a da casa
de moradia, uma peça, uma cozinha, construída sob os esteios de madeira de mato, paredes de
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tábuas, assoalho de chão, coberta de telhas de barro, tipo frnacês, um galpão construído sob
os esteios de madeia de mato, varanda na parte Leste, coberto de palhas, paredes de tábuas,
piso de chão, 3.500,00 metros de cercas de madeira de matos, a 3 e 4 fios de arame liso, com
as seguintes confrontações:  Wlademar Cladeira, ao Norte, Nestor Jardim,  ao Sul,  Ubaldo
Soares, a Leste, e, Arthur Born, ao Oeste, matriculado no CRI local sob nº 51.716, avaliada a
área penhorada por R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), em 09/2018, devendo ser(em)
este(s) o(s) preço(s) para aquisição do(s) bem(ns) na primeira data designada para o leilão.

Ônus/Penhora: considerando  tratar-se  de  bem  indivisível  com  reserva  de
quota-parte de cônjuge alheio à execução, saliento que o valor da arrematação deverá ser
suficiente  a  garantir  o  correspondente  à  quota-parte  calculada  sobre  o  valor  da
avaliação (e não da arrematação), nos termos do art. 843, §2º, do CPC, recaindo a reserva
sobre o produto da alienação.

Documento eletrônico assinado por JOÃO BATISTA BRITO OSÓRIO, Juiz Federal , na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php,
mediante o preenchimento do código verificador 710007194998v5 e do código CRC ae5a0af6.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOÃO BATISTA BRITO OSÓRIO
Data e Hora: 6/11/2018, às 15:6:9
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Alameda Santiago do Chile, 140, 7º Andar - Bairro: Dores, Santa Maria - RS - CEP: 97050-685 - Fone: (55)32203045 -
Email: rssma04@jfrs.jus.br

EXECUÇÃO FISCAL Nº 5002431-24.2016.4.04.7109/RS

EXEQUENTE : UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

EXECUTADO : AMARANTE LOPES DE ALMEIDA-ME

EDITAL Nº 710006644190

             EDITAL DE LEILÕES E INTIMAÇÃO

A  Excelentíssima  Senhora  Doutora  Débora  Coradini  Padoin,  Juízo  Federal
Substituto da 1ª Unidade de Apoio Itinerante em Bagé, Seção Judiciária do Rio Grande do
Sul,

FAZ SABER  a  todos  quantos  virem  o  presente  Edital  ou  dele  tiverem
conhecimento, que a 1ª Unidade de Apoio Itinerante em Bagé/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: 22.1.12018, às 13 horas e 30 minutos, por preço igual ou superior ao
da avaliação.

2º Leilão: 05.12.2018, às 13 horas e 30 minutos, por qualquer valor, desde que
não seja vil.

Local:  no Auditório da Justiça Federal, Rua Bento Gonçalves, 455 - Centro,
Bagé - 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

Ônusdo 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:
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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
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
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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  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) e a
despesas  decorrentes  da  transferência  propriamente  dita.  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.

-  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.

Condiçõesdeparcelamento:
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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 oexequenteé a União/Fazenda
Nacional e a requerimento expresso desta:

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 atodaarrematação e
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.
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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.

- 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.
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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): 0040600179809

Localização do(s) bem(ns):  BR 293, KM 173, Trevo da Santa Tecla  Bagé/RS.

Depositário(a): Amarante Lopes de Ameida

Bem(ns) Penhorado(s): 01 (um) caminhão GM/Chevrolet D60, ano e modelo
1971, cor branca, espécie carga, carroceria prancha, a diesel, placa IHF 2116, sem funcionar,
com pintura, pneus e lataria em péssimas condições, avaliado por R$ 11.000,00 (onze mil
reais),  01 (um) semirreboque artesanal, ano e modelo 1987,  placa IEY 3980,  em más
condições, avaliado por R$ 4.000,00 (quatro mil reais), devendo ser(em) este(s) o(s) preço(s)
para aquisição do(s) bem(ns) na primeira data designada para o leilão.

Ônus/Penhora: os bens acima descritos encontram-se penhorados no processo
50024018620164047109 em trâmite neste Juízo.
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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 710006644190v8 e do código CRC 5119bec3.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): DEBORA CORADINI PADOIN
Data e Hora: 29/10/2018, às 17:44:58
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Alameda Santiago do Chile, 140, 7º Andar - Bairro: Dores, Santa Maria - RS - CEP: 97050-685 - Fone: (55)32203045 -
Email: rssma04@jfrs.jus.br

EXECUÇÃO FISCAL Nº 5002948-29.2016.4.04.7109/RS

EXEQUENTE : UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

EXECUTADO : ESPOLIO DE JOAO ARAUJO PORTE

EDITAL Nº 710007194863

             EDITAL DE LEILÕES E INTIMAÇÃO

O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Doutor(a) João Batista Brito Osório, Juízo
Federal da 1ª Unidade de Apoio Itinerante em Bagé, Seção Judiciária do Rio Grande do Sul,

FAZ SABER  a  todos  quantos  virem  o  presente  Edital  ou  dele  tiverem
conhecimento, que a 1ª Unidade de Apoio Itinerante em Bagé/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: 22.11.2018, às 13 horas e 30 minutos, por preço igual ou superior ao
da avaliação.

2º Leilão: 05.12.2018, às 13 horas e 30 minutos, por qualquer valor, desde que
não seja vil.

Local: Auditório da Justiça Federal Rua Bento Gonçalves, 455 - Centro, Bagé -
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

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

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

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

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

4) Não ocorrendo a arrematação dos bens em hasta pública,  fica autorizada
pessoa credenciada junto a este Juízo a proceder à ALIENAÇÃO DIRETA a particular, por
qualquer  valor,  observado  o  preço  mínimo  definido  em  tópico  específico  deste  Edital,
devendo o interessado na aquisição apresentar sua proposta, dirigida ao Juiz, no prazo de 90
(noventa)  dias  depois  da  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
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
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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  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),
despesas decorrentes da transferência propriamente dita,  além de eventuais custos com a
regularização,  demarcação  e  registro  dos  imóveis  sem  matrícula,  ou  com  matrícula
incompleta. 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.

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

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 oexequenteé a União/Fazenda
Nacional e a requerimento expresso desta:

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, disciplinada pela Portaria
79/2014,  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 atodaarrematação e
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.
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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.

- 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.
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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): 0019700201379

Localização do(s) bem(ns): Rua Ervandil A. Lucas, nº 2929, Bagé, RS.

Depositário(a): Rinaldo Zuliani de Carvalho

Bem(ns) Penhorado(s): 01 (um) terreno situado no Loteamento São Sebastião,
nº 20 da quadra 7, medindo 10m00 de frente ao Oeste para a Rua Ervandil A. Lucas, 49m02
pelo lado Norte onde limita-se com o lote 09, 40m04 pelo lado Sul, onde limita-se com o lote
11, e, 13m00 nos fundos pelo lado Sudeste, onde limita-se com a Vila São João, no quarteirão
formado pelas ruas Ervandil A. Lucas,, Itajái e General Osório, distando 22m30 da esquina
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com a Rua Itajaí, sobre o qual foi construído um prédio residencial de alvenaria, constituído
de uma sala, dois dormitórios, uma cozinha e um banheiro, todas com piso e sem forro,
cobertura de telas de Brasiliti e área de 44,22m², matriculado no CRI local sob nº 25.983,
avaliado por R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), em 07/2018, 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

Observação:  considerando  tratar-se  de  bem  indivisível  com  reserva  de
quota-parte de cônjuge alheio à execução, saliento que o valor da arrematação deverá ser
suficiente  a  garantir  o  correspondente  à  quota-parte  calculada  sobre  o  valor  da
avaliação (e não da arrematação), nos termos do art. 843, §2º, do CPC, recaindo a reserva
sobre o produto da alienação.

Documento eletrônico assinado por JOÃO BATISTA BRITO OSÓRIO, Juiz Federal , na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php,
mediante o preenchimento do código verificador 710007194863v4 e do código CRC 06db3401.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOÃO BATISTA BRITO OSÓRIO
Data e Hora: 6/11/2018, às 15:6:13
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