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Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Rio Grande do Sul
4ª Vara Federal de Santa Maria
Alameda Santiago do Chile, 140, 7º Andar - Bairro: Dores, Santa Maria-RS - CEP: 97050-685 - Fone: (55)3220-3045 Email: rssma04@jfrs.jus.br

EXECUÇÃO FISCAL Nº 5011486-20.2016.4.04.7102/RS
EXEQUENTE: AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT
EXECUTADO: BORTOLUZZI MUDANCAS LTDA
PERITO: JOYCE RIBEIRO
APENSO(S) ART.28 LEF: 5001474-10.2017.4.04.7102

EDITAL Nº 710007161674
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 4ª Vara Federal de Santa Maria/RS, levará à venda em leilões públicos,
nas datas, local e sob condições adiante descritas, o(s) bem(ns) penhorado(s) nos autos
supramencionados, abaixo relacionado(s).
Serão admitidos lances nas modalidades presencial e eletrônico por meio do
portal eletrônico (www.leiloesjudiciaisrs.com.br), mediante cadastramento prévio no
referido sítio, em até 24 (vinte e quatro) horas antes do leilão, ficando os interessados cientes
de que estarão vinculados às mesmas normas processuais e procedimentos destinados aos
lançadores presenciais, inclusive quanto à responsabilidade civil e criminal.
1º Leilão: 21.11.2018, às 13 horas e 30 minutos, por preço igual ou superior ao
da avaliação.
2º Leilão: 06.12.2018, às 13 horas e 30 minutos, por qualquer valor, desde que
não seja vil.
Local: Hotel Altadomo (antigo Hotel Continental), Rua Benjamin Constant,
1209, Santa Maria – RS e através do site www.leiloesjudiciaisrs.com.br
LEILOEIRA OFICIAL: Joyce Ribeiro, JUCERGS 222, fone: 0800-707-9272
e/ou (51) 8143-8866 e/ou (51) 9630-8866, e-mail: leiloes@leiloesjudiciais.com.br e site:
www.leiloesjudiciaisrs.com.br
Ônus do arrematante: O arrematante deverá pagar à leiloeira comissão no valor
de 06% (seis por cento) se o bem arrematado for imóvel e, de 10% (dez por cento), para os
demais bens, bem como custas de arrematação previstas na Tabela III da Lei 9289/96, de
0,5% (meio por cento) sobre o valor do bem arrematado. Corre por conta do arrematante
eventuais débitos decorrentes de taxas de administração do condomínio.
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JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Rio Grande do Sul
4ª Vara Federal de Santa Maria
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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4ª Vara Federal de Santa Maria
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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Condições de parcelamento:
a) Não será concedido parcelamento da arrematação de bens consumíveis e no
caso de concurso de penhora com credor privilegiado;
b) No caso de arrematação parcelada a responsabilidade pelo controle das
prestações ficará a cargo do exequente.
- Nos processos de Execução Fiscal em que o exequente é a União/Fazenda
Nacional 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 ato da arrematação e
será considerado como pagamento parcial, devendo o saldo ser dividido pelo número de
meses restante, nos termos do item “a” do presente edital.
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): 4.006.012508/16-92
Localização do(s) bem(ns): Av. Medianeira, 290, Santa Maria/RS.
Depositário(a): Tomas Fernandes Bortoluzzi
Bem(ns) Penhorado(s): 01 (um) veículo Chevrolet Trafic, placa IDJ 8461,
ano/modelo 1995, a gasolina, cor branca, RENAVAM 00638211700, lataria e estofamento em
bom estado, pneus em estado razoável, sem motor, avaliado por R$ 4.800,00 (quatro mil e
oitocentos 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: restrição de transferência no processo 027/1.13.0018247.4, em
trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Santa Maria.

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 710007161674v3 e do código CRC 6fcac799.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): DEBORA CORADINI PADOIN
Data e Hora: 30/10/2018, às 14:44:25
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JUSTIÇA FEDERAL
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4ª Vara Federal de Santa Maria
Alameda Santiago do Chile, 140, 7º Andar - Bairro: Dores, Santa Maria-RS - CEP: 97050-685 - Fone: (55)3220-3045 Email: rssma04@jfrs.jus.br

EXECUÇÃO FISCAL Nº 5011486-20.2016.4.04.7102/RS
EXEQUENTE: AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT
EXECUTADO: BORTOLUZZI MUDANCAS LTDA
PERITO: JOYCE RIBEIRO
APENSO(S) ART.28 LEF: 5001474-10.2017.4.04.7102

EDITAL Nº 710007161674
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 4ª Vara Federal de Santa Maria/RS, levará à venda em leilões públicos,
nas datas, local e sob condições adiante descritas, o(s) bem(ns) penhorado(s) nos autos
supramencionados, abaixo relacionado(s).
Serão admitidos lances nas modalidades presencial e eletrônico por meio do
portal eletrônico (www.leiloesjudiciaisrs.com.br), mediante cadastramento prévio no
referido sítio, em até 24 (vinte e quatro) horas antes do leilão, ficando os interessados cientes
de que estarão vinculados às mesmas normas processuais e procedimentos destinados aos
lançadores presenciais, inclusive quanto à responsabilidade civil e criminal.
1º Leilão: 21.11.2018, às 13 horas e 30 minutos, por preço igual ou superior ao
da avaliação.
2º Leilão: 06.12.2018, às 13 horas e 30 minutos, por qualquer valor, desde que
não seja vil.
Local: Hotel Altadomo (antigo Hotel Continental), Rua Benjamin Constant,
1209, Santa Maria – RS e através do site www.leiloesjudiciaisrs.com.br
LEILOEIRA OFICIAL: Joyce Ribeiro, JUCERGS 222, fone: 0800-707-9272
e/ou (51) 8143-8866 e/ou (51) 9630-8866, e-mail: leiloes@leiloesjudiciais.com.br e site:
www.leiloesjudiciaisrs.com.br
Ônus do arrematante: O arrematante deverá pagar à leiloeira comissão no valor
de 06% (seis por cento) se o bem arrematado for imóvel e, de 10% (dez por cento), para os
demais bens, bem como custas de arrematação previstas na Tabela III da Lei 9289/96, de
0,5% (meio por cento) sobre o valor do bem arrematado. Corre por conta do arrematante
eventuais débitos decorrentes de taxas de administração do condomínio.
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JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Rio Grande do Sul
4ª Vara Federal de Santa Maria
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
5011486-20.2016.4.04.7102

2 de 7

710007161674 .V3

12/11/2018 12:13

:: 710007161674 - eproc - ::

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

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Rio Grande do Sul
4ª Vara Federal de Santa Maria
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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Condições de parcelamento:
a) Não será concedido parcelamento da arrematação de bens consumíveis e no
caso de concurso de penhora com credor privilegiado;
b) No caso de arrematação parcelada a responsabilidade pelo controle das
prestações ficará a cargo do exequente.
- Nos processos de Execução Fiscal em que o exequente é a União/Fazenda
Nacional 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 ato da arrematação e
será considerado como pagamento parcial, devendo o saldo ser dividido pelo número de
meses restante, nos termos do item “a” do presente edital.
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): 4.006.012508/16-92
Localização do(s) bem(ns): Av. Medianeira, 290, Santa Maria/RS.
Depositário(a): Tomas Fernandes Bortoluzzi
Bem(ns) Penhorado(s): 01 (um) veículo Chevrolet Trafic, placa IDJ 8461,
ano/modelo 1995, a gasolina, cor branca, RENAVAM 00638211700, lataria e estofamento em
bom estado, pneus em estado razoável, sem motor, avaliado por R$ 4.800,00 (quatro mil e
oitocentos 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: restrição de transferência no processo 027/1.13.0018247.4, em
trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Santa Maria.

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 710007161674v3 e do código CRC 6fcac799.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): DEBORA CORADINI PADOIN
Data e Hora: 30/10/2018, às 14:44:25
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Alameda Santiago do Chile, 140, 7º Andar - Bairro: Dores, Santa Maria-RS - CEP: 97050-685 - Fone: (55)3220-3045 Email: rssma04@jfrs.jus.br

EXECUÇÃO FISCAL Nº 5011110-05.2014.4.04.7102/RS
EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
- CRMV/RS
EXECUTADO: DENIA BEQUERISTAIN DE FREITAS
ADVOGADO: DAIANE DA SILVEIRA
UNIDADE EXTERNA: PAB JUSTIÇA FEDERAL SANTA MARIA, RS
PERITO: JOYCE RIBEIRO

EDITAL Nº 710007161693
EDITAL DE LEILÕES E INTIMAÇÃO
O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Doutor(a) Débora Coradini Padoin, Juízo
Substituto da 4ª VF de Santa Maria, Seção Judiciária do Rio Grande do Sul,
FAZ SABER a todos quantos virem o presente Edital ou dele tiverem
conhecimento, que a 4ª Vara Federal de Santa Maria/RS, levará à venda em leilões públicos,
nas datas, local e sob condições adiante descritas, o(s) bem(ns) penhorado(s) nos autos
supramencionados, abaixo relacionado(s).
Serão admitidos lances nas modalidades presencial e eletrônico por meio do
portal eletrônico (www.leiloesjudiciaisrs.com.br), mediante cadastramento prévio no
referido sítio, em até 24 (vinte e quatro) horas antes do leilão, ficando os interessados cientes
de que estarão vinculados às mesmas normas processuais e procedimentos destinados aos
lançadores presenciais, inclusive quanto à responsabilidade civil e criminal.
1º Leilão: 21.11.2018, às 13 horas e 30 minutos, por preço igual ou superior ao
da avaliação.
2º Leilão: 06.12.2018, às 13 horas e 30 minutos, por qualquer valor, desde que
não seja vil.
Local: Hotel Altadomo (antigo Hotel Continental), Rua Benjamin Constant,
1209, Santa Maria – RS e através do site www.leiloesjudiciaisrs.com.br
LEILOEIRA OFICIAL: Joyce Ribeiro, JUCERGS 222, fone: 0800-707-9272
e/ou (51) 8143-8866 e/ou (51) 9630-8866, e-mail: leiloes@leiloesjudiciais.com.br e site:
www.leiloesjudiciaisrs.com.br
Ônus do arrematante: O arrematante deverá pagar à leiloeira comissão no valor
de 06% (seis por cento) se o bem arrematado for imóvel e, de 10% (dez por cento), para os
demais bens, bem como custas de arrematação previstas na Tabela III da Lei 9289/96, de
0,5% (meio por cento) sobre o valor do bem arrematado. Corre por conta do arrematante
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eventuais débitos decorrentes de taxas de administração do condomínio.
Advertências:
1) Ficam intimados pelo presente Edital, caso não tenha(m) sido encontrado(s)
para intimação pessoal, o(as) Executado(as) e, em se tratando de pessoa física casada, o
respectivo cônjuge, bem como os coproprietários de bem indivisível; o titular de usufruto,
uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial para fins de moradia
ou concessão de direito real de uso, quando a alienação recair sobre bem gravado com tais
direitos reais; o proprietário do terreno submetido ao regime de direito de superfície,
concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso, quando a
alienação recair sobre tais direitos reais; credores hipotecários, fiduciários, pignoratício,
anticrético ou com penhora anteriormente averbada sobre o mesmo bem; o promitente
comprador do bem, existindo promessa de compra e venda registrada; o promitente vendedor,
caso a alienação recaia sobre direito aquisitivo derivado de promessa de compra e venda
registrada; e demais interessados, acerca dos leilões designados.
2) Os bens encontram-se nos locais indicados nas suas descrições.
3) As arrematações nos processos em que constar como ônus a pendência de
recurso por julgar nos Tribunais não estão sujeitas a desfazimento - ainda que estes venham a
ser julgados procedentes -, sendo aquelas consideradas perfeitas, acabadas e irretratáveis após
assinatura do auto de arrematação pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro.
4) Não ocorrendo a arrematação dos bens em hasta pública, fica autorizada
pessoa credenciada junto a este Juízo a proceder à ALIENAÇÃO DIRETA a particular, por
qualquer valor, observado o preço mínimo definido em tópico específico deste Edital,
devendo o interessado na aquisição apresentar sua proposta, dirigida ao Juiz, no prazo de 90
(noventa) dias depois da 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.
Condições de parcelamento:
a) Não será concedido parcelamento da arrematação de bens consumíveis e no
caso de concurso de penhora com credor privilegiado;
b) No caso de arrematação parcelada a responsabilidade pelo controle das
prestações ficará a cargo do exequente.
- Nos processos de Execução Fiscal em que o exequente é a União/Fazenda
Nacional 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 ato da arrematação e
será considerado como pagamento parcial, devendo o saldo ser dividido pelo número de
meses restante, nos termos do item “a” do presente edital.
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): 1176/2014
Localização do(s) bem(ns): Rua Henrque Albertani, 271, Santa |Maria, RS
Depositário(a): Denia Bequeristain
Bem(ns) Penhorado(s): 01 (um) veículo Ford Fiesta Flex, placa MIM 7086,
fabricação/modelo 2011/2012, cor vermelha, chassi 9BFZF55A6C8245594, RENAVAM
00342018744, avaliado por R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), em 12/2017, devendo
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ser(em) este(s) o(s) preço(s) para aquisição do(s) bem(ns) na primeira data designada para o
leilão.
Ônus/Penhora: O veículo acima descrito encontra-se alienado
fiduciariamente, sendo agente do contrato de alienação o Banco do Brasil S/A, devendo
o eventual arrematante desse bem depositar, no ato da arrematação, o valor do saldo
devedor do contrato de alienação fiduciária, sendo esta uma condição inarredável para
a liberação da restrição e a transferência da propriedade do veículo.

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 710007161693v2 e do código CRC 186a86d4.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): DEBORA CORADINI PADOIN
Data e Hora: 30/10/2018, às 14:44:25
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Alameda Santiago do Chile, 140, 7º Andar - Bairro: Dores, Santa Maria-RS - CEP: 97050-685 - Fone: (55)3220-3045 Email: rssma04@jfrs.jus.br

EXECUÇÃO FISCAL Nº 5010255-21.2017.4.04.7102/RS
EXEQUENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL
EXECUTADO: TMS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
ADVOGADO: AMILTON SANTOS DE LIMA
PERITO: JOYCE RIBEIRO

EDITAL Nº 710007161711
EDITAL DE LEILÕES E INTIMAÇÃO
O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Doutor(a) Débora Coradini Padoin, Juízo
Substituto da 4ª VF de Santa Maria, Seção Judiciária do Rio Grande do Sul,
FAZ SABER a todos quantos virem o presente Edital ou dele tiverem
conhecimento, que a 4ª Vara Federal de Santa Maria/RS, levará à venda em leilões públicos,
nas datas, local e sob condições adiante descritas, o(s) bem(ns) penhorado(s) nos autos
supramencionados, abaixo relacionado(s).
Serão admitidos lances nas modalidades presencial e eletrônico por meio do
portal eletrônico (www.leiloesjudiciaisrs.com.br), mediante cadastramento prévio no
referido sítio, em até 24 (vinte e quatro) horas antes do leilão, ficando os interessados cientes
de que estarão vinculados às mesmas normas processuais e procedimentos destinados aos
lançadores presenciais, inclusive quanto à responsabilidade civil e criminal.
1º Leilão: 21.11.2018, às 13 horas e 30 minutos, por preço igual ou superior ao
da avaliação.
2º Leilão: 06.12.2018, às 13 horas e 30 minutos, por qualquer valor, desde que
não seja vil.
Local: Hotel Altadomo (antigo Hotel Continental), Rua Benjamin Constant,
1209, Santa Maria – RS e através do site www.leiloesjudiciaisrs.com.br
LEILOEIRA OFICIAL: Joyce Ribeiro, JUCERGS 222, fone: 0800-707-9272
e/ou (51) 8143-8866 e/ou (51) 9630-8866, e-mail: leiloes@leiloesjudiciais.com.br e site:
www.leiloesjudiciaisrs.com.br
Ônus do arrematante: O arrematante deverá pagar à leiloeira comissão no valor
de 06% (seis por cento) se o bem arrematado for imóvel e, de 10% (dez por cento), para os
demais bens, bem como custas de arrematação previstas na Tabela III da Lei 9289/96, de
0,5% (meio por cento) sobre o valor do bem arrematado. Corre por conta do arrematante
eventuais débitos decorrentes de taxas de administração do condomínio.
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Advertências:
1) Ficam intimados pelo presente Edital, caso não tenha(m) sido encontrado(s)
para intimação pessoal, o(as) Executado(as) e, em se tratando de pessoa física casada, o
respectivo cônjuge, bem como os coproprietários de bem indivisível; o titular de usufruto,
uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial para fins de moradia
ou concessão de direito real de uso, quando a alienação recair sobre bem gravado com tais
direitos reais; o proprietário do terreno submetido ao regime de direito de superfície,
concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso, quando a
alienação recair sobre tais direitos reais; credores hipotecários, fiduciários, pignoratício,
anticrético ou com penhora anteriormente averbada sobre o mesmo bem; o promitente
comprador do bem, existindo promessa de compra e venda registrada; o promitente vendedor,
caso a alienação recaia sobre direito aquisitivo derivado de promessa de compra e venda
registrada; e demais interessados, acerca dos leilões designados.
2) Os bens encontram-se nos locais indicados nas suas descrições.
3) As arrematações nos processos em que constar como ônus a pendência de
recurso por julgar nos Tribunais não estão sujeitas a desfazimento - ainda que estes venham a
ser julgados procedentes -, sendo aquelas consideradas perfeitas, acabadas e irretratáveis após
assinatura do auto de arrematação pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro.
4) Não ocorrendo a arrematação dos bens em hasta pública, fica autorizada
pessoa credenciada junto a este Juízo a proceder à ALIENAÇÃO DIRETA a particular, por
qualquer valor, observado o preço mínimo definido em tópico específico deste Edital,
devendo o interessado na aquisição apresentar sua proposta, dirigida ao Juiz, no prazo de 90
(noventa) dias depois da 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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Condições de parcelamento:
a) Não será concedido parcelamento da arrematação de bens consumíveis e no
caso de concurso de penhora com credor privilegiado;
b) No caso de arrematação parcelada a responsabilidade pelo controle das
prestações ficará a cargo do exequente.
- Nos processos de Execução Fiscal em que o exequente é a União/Fazenda
Nacional 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 ato da arrematação e
será considerado como pagamento parcial, devendo o saldo ser dividido pelo número de
meses restante, nos termos do item “a” do presente edital.
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): 0071500563860,
0021601663104, 0061603677420

0061502002761,

0061603677349,

Localização do(s) bem(ns): Avenida Maestro Roberto Barbosa Ribas, 195,
Santa Maria/RS.
Depositário(a): Tasso Ilha da Silva
Bem(ns) Penhorado(s): 100m³ (cem metros cúbicos) de areia média,
avaliado o metro cúbico por R$ 60,00 (sessenta reais), 200m³ (duzentos metros cúbicos) de
brita nº 1, avaliado o metro cúbico em R$ 80,00 (oitenta reais), 150m³ (cento e cinquenta
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metros cúbicos) de brita nº 2, avaliado o metro cúbico por R$ 80,00 (oitenta reais), 5.000
(cinco mil) tijolos de seis furos, com medidas de 9cmx 14cmx 19cm, avaliado o milheiro
por R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), em 12/2017, devendo ser(em) este(s) o(s) preço(s)
para aquisição do(s) bem(ns) na primeira data designada para o leilão.
Ônus/Penhora: nada consta

Documento eletrônico assinado por DEBORA CORADINI PADOIN, Juíza Federal Substituta, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos
/verifica.php, mediante o preenchimento do código verificador 710007161711v2 e do código CRC 747dc427.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): DEBORA CORADINI PADOIN
Data e Hora: 30/10/2018, às 14:44:24
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Alameda Santiago do Chile, 140, 7º Andar - Bairro: Dores, Santa Maria-RS - CEP: 97050-685 - Fone: (55)3220-3045 Email: rssma04@jfrs.jus.br

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5008796-18.2016.4.04.7102/RS
EXEQUENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL
EXECUTADO: GEHM & CIA LTDA - EPP
ADVOGADO: CRISTIAN ROAT BASTIANELLO
PERITO: JOYCE RIBEIRO

EDITAL Nº 710007161724
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 4ª Vara Federal de Santa Maria/RS, levará à venda em leilões públicos,
nas datas, local e sob condições adiante descritas, o(s) bem(ns) penhorado(s) nos autos
supramencionados, abaixo relacionado(s).
Serão admitidos lances nas modalidades presencial e eletrônico por meio do
portal eletrônico (www.leiloesjudiciaisrs.com.br), mediante cadastramento prévio no
referido sítio, em até 24 (vinte e quatro) horas antes do leilão, ficando os interessados cientes
de que estarão vinculados às mesmas normas processuais e procedimentos destinados aos
lançadores presenciais, inclusive quanto à responsabilidade civil e criminal.
1º Leilão: 21.11.2018, às 13 horas e 30 minutos, por preço igual ou superior ao
da avaliação.
2º Leilão: 06.12.2018, às 13 horas e 30 minutos, por qualquer valor, desde que
não seja vil.
Local: Hotel Altadomo (antigo Hotel Continental), Rua Benjamin Constant,
1209, Santa Maria – RS e através do site www.leiloesjudiciaisrs.com.br
LEILOEIRA OFICIAL: Joyce Ribeiro, JUCERGS 222, fone: 0800-707-9272
e/ou (51) 8143-8866 e/ou (51) 9630-8866, e-mail: leiloes@leiloesjudiciais.com.br e site:
www.leiloesjudiciaisrs.com.br
Ônus do arrematante: O arrematante deverá pagar à leiloeira comissão no valor
de 06% (seis por cento) se o bem arrematado for imóvel e, de 10% (dez por cento), para os
demais bens, bem como custas de arrematação previstas na Tabela III da Lei 9289/96, de
0,5% (meio por cento) sobre o valor do bem arrematado. Corre por conta do arrematante
eventuais débitos decorrentes de taxas de administração do condomínio.
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Advertências:
1) Ficam intimados pelo presente Edital, caso não tenha(m) sido encontrado(s)
para intimação pessoal, o(as) Executado(as) e, em se tratando de pessoa física casada, o
respectivo cônjuge, bem como os coproprietários de bem indivisível; o titular de usufruto,
uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial para fins de moradia
ou concessão de direito real de uso, quando a alienação recair sobre bem gravado com tais
direitos reais; o proprietário do terreno submetido ao regime de direito de superfície,
concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso, quando a
alienação recair sobre tais direitos reais; credores hipotecários, fiduciários, pignoratício,
anticrético ou com penhora anteriormente averbada sobre o mesmo bem; o promitente
comprador do bem, existindo promessa de compra e venda registrada; o promitente vendedor,
caso a alienação recaia sobre direito aquisitivo derivado de promessa de compra e venda
registrada; e demais interessados, acerca dos leilões designados.
2) Os bens encontram-se nos locais indicados nas suas descrições.
3) As arrematações nos processos em que constar como ônus a pendência de
recurso por julgar nos Tribunais não estão sujeitas a desfazimento - ainda que estes venham a
ser julgados procedentes -, sendo aquelas consideradas perfeitas, acabadas e irretratáveis após
assinatura do auto de arrematação pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro.
4) Não ocorrendo a arrematação dos bens em hasta pública, fica autorizada
pessoa credenciada junto a este Juízo a proceder à ALIENAÇÃO DIRETA a particular, por
qualquer valor, observado o preço mínimo definido em tópico específico deste Edital,
devendo o interessado na aquisição apresentar sua proposta, dirigida ao Juiz, no prazo de 90
(noventa) dias depois da 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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Condições de parcelamento:
a) Não será concedido parcelamento da arrematação de bens consumíveis e no
caso de concurso de penhora com credor privilegiado;
b) No caso de arrematação parcelada a responsabilidade pelo controle das
prestações ficará a cargo do exequente.
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.
Localização do(s) bem(ns): Rua Floriano Peixoto, Santa Maria/RS.
Depositário(a): Cezar Augusto Gehm
Bem(ns) Penhorado(s): 01 (um) terreno urbano de forma triangular, com área
de 82,50m², situado na zona urbana desta cidade, com as seguintes medidas e confrontações:
a Leste, onde faz frente com a Rua Floriano Peixoto, lado ímpar, está o vértice do triângulo,
cujo ponto de interseção fica à 25m27 de distância da esquina da Rua Tuiuti, ao Norte, numa
extensão de 33m00, onde divide com propriedade da firma Costa Beber, Gehm & Cia Ltda.,
ao Oeste, pelo fundo, correspondendo à base do triângulo, onde forma um ângulo reto com a
face Norte, numa extensão de 5m00, divide com propriedade de Mercedes de Carlo, e, ao Sul,
numa extensão de 33m30, onde divide com propriedades de Mercedes de Carlo, Edmundo
Cardoso da firma Costa Beber, Gehm & Cia Ltda., resgistrado no CRI local sob nº 24.882,
avaliado por R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em 05/2018, devendo ser(em) este(s) o(s)
preço(s) para aquisição do(s) bem(ns) na primeira data designada para o leilão.
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 710007161724v2 e do código CRC 57ad2986.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): DEBORA CORADINI PADOIN
Data e Hora: 30/10/2018, às 14:44:24
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JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Rio Grande do Sul
4ª Vara Federal de Santa Maria
Alameda Santiago do Chile, 140, 7º Andar - Bairro: Dores, Santa Maria-RS - CEP: 97050-685 - Fone: (55)3220-3045 Email: rssma04@jfrs.jus.br

EXECUÇÃO FISCAL Nº 5007250-88.2017.4.04.7102/RS
EXEQUENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL
EXECUTADO: PERSONALE MOVEIS LTDA
ADVOGADO: TIAGO DE OLIVEIRA ILHA
PERITO: JOYCE RIBEIRO

EDITAL Nº 710007161798
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 4ª Vara Federal de Santa Maria/RS, levará à venda em leilões públicos,
nas datas, local e sob condições adiante descritas, o(s) bem(ns) penhorado(s) nos autos
supramencionados, abaixo relacionado(s).
Serão admitidos lances nas modalidades presencial e eletrônico por meio do
portal eletrônico (www.leiloesjudiciaisrs.com.br), mediante cadastramento prévio no
referido sítio, em até 24 (vinte e quatro) horas antes do leilão, ficando os interessados cientes
de que estarão vinculados às mesmas normas processuais e procedimentos destinados aos
lançadores presenciais, inclusive quanto à responsabilidade civil e criminal.
1º Leilão: 21.11.2018, às 13 horas e 30 minutos, por preço igual ou superior ao
da avaliação.
2º Leilão: 06.12.2018, às 13 horas e 30 minutos, por qualquer valor, desde que
não seja vil.
Local: Hotel Altadomo (antigo Hotel Continental), Rua Benjamin Constant,
1209, Santa Maria – RS e através do site www.leiloesjudiciaisrs.com.br
LEILOEIRA OFICIAL: Joyce Ribeiro, JUCERGS 222, fone: 0800-707-9272
e/ou (51) 8143-8866 e/ou (51) 9630-8866, e-mail: leiloes@leiloesjudiciais.com.br e site:
www.leiloesjudiciaisrs.com.br
Ônus do arrematante: O arrematante deverá pagar à leiloeira comissão no valor
de 06% (seis por cento) se o bem arrematado for imóvel e, de 10% (dez por cento), para os
demais bens, bem como custas de arrematação previstas na Tabela III da Lei 9289/96, de
0,5% (meio por cento) sobre o valor do bem arrematado. Corre por conta do arrematante
eventuais débitos decorrentes de taxas de administração do condomínio.
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JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Rio Grande do Sul
4ª Vara Federal de Santa Maria
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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Condições de parcelamento:
a) Não será concedido parcelamento da arrematação de bens consumíveis e no
caso de concurso de penhora com credor privilegiado;
b) No caso de arrematação parcelada a responsabilidade pelo controle das
prestações ficará a cargo do exequente.
- Nos processos de Execução Fiscal em que o exequente é a União/Fazenda
Nacional 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 ato da arrematação e
será considerado como pagamento parcial, devendo o saldo ser dividido pelo número de
meses restante, nos termos do item “a” do presente edital.
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): 126104123, 403036445, 470634146
Localização do(s) bem(ns): Av. Walter Jobim, 401, Santa Maria/RS.
Depositário(a): Arnei Tadeu Menezes Lenhardt
Bem(ns) Penhorado(s): 01 (um) veículo Fiat/Uno S 1.5, placa IAX 3040,
fabricação 1993, modelo 1993, a gasolina, chassi 9BD146000P3971097, RENAVAM
00592313808, cor branca, em regular estado de conservação e em funcionamento, avaliado
por R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), em 11/2017, devendo ser(em) este(s) o(s)
preço(s) para aquisição do(s) bem(ns) na primeira data designada para o leilão.
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Ônus/Penhora: Penhorado no prcesso 50027415120164047102, em trâmite na
2ª Vara Federal de Santa Maria

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 710007161798v2 e do código CRC 1ab33253.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): DEBORA CORADINI PADOIN
Data e Hora: 30/10/2018, às 14:44:23
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EXECUÇÃO FISCAL Nº 5006933-27.2016.4.04.7102/RS
EXEQUENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL
EXECUTADO: SAMPATRICIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
PERITO: JOYCE RIBEIRO
APENSO(S) ART.28 LEF: 5008299-04.2016.4.04.7102

EDITAL Nº 710007161833
EDITAL DE LEILÕES E INTIMAÇÃO
O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Doutor(a) Débora Coradini Padoin, Juízo
Substituto da 4ª VF de Santa Maria, Seção Judiciária do Rio Grande do Sul,
FAZ SABER a todos quantos virem o presente Edital ou dele tiverem
conhecimento, que a 4ª Vara Federal de Santa Maria/RS, levará à venda em leilões públicos,
nas datas, local e sob condições adiante descritas, o(s) bem(ns) penhorado(s) nos autos
supramencionados, abaixo relacionado(s).
Serão admitidos lances nas modalidades presencial e eletrônico por meio do
portal eletrônico (www.leiloesjudiciaisrs.com.br), mediante cadastramento prévio no
referido sítio, em até 24 (vinte e quatro) horas antes do leilão, ficando os interessados cientes
de que estarão vinculados às mesmas normas processuais e procedimentos destinados aos
lançadores presenciais, inclusive quanto à responsabilidade civil e criminal.
1º Leilão: 21.11.2018, às 13 horas e 30 minutos, por preço igual ou superior ao
da avaliação.
2º Leilão: 06.12.2018, às 13 horas e 30 minutos, por qualquer valor, desde que
não seja vil.
Local: Hotel Altadomo (antigo Hotel Continental), Rua Benjamin Constant,
1209, Santa Maria – RS e através do site www.leiloesjudiciaisrs.com.br
LEILOEIRA OFICIAL: Joyce Ribeiro, JUCERGS 222, fone: 0800-707-9272
e/ou (51) 8143-8866 e/ou (51) 9630-8866, e-mail: leiloes@leiloesjudiciais.com.br e site:
www.leiloesjudiciaisrs.com.br
Ônus do arrematante: O arrematante deverá pagar à leiloeira comissão no valor
de 06% (seis por cento) se o bem arrematado for imóvel e, de 10% (dez por cento), para os
demais bens, bem como custas de arrematação previstas na Tabela III da Lei 9289/96, de
0,5% (meio por cento) sobre o valor do bem arrematado. Corre por conta do arrematante
eventuais débitos decorrentes de taxas de administração do condomínio.
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Advertências:
1) Ficam intimados pelo presente Edital, caso não tenha(m) sido encontrado(s)
para intimação pessoal, o(as) Executado(as) e, em se tratando de pessoa física casada, o
respectivo cônjuge, bem como os coproprietários de bem indivisível; o titular de usufruto,
uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial para fins de moradia
ou concessão de direito real de uso, quando a alienação recair sobre bem gravado com tais
direitos reais; o proprietário do terreno submetido ao regime de direito de superfície,
concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso, quando a
alienação recair sobre tais direitos reais; credores hipotecários, fiduciários, pignoratício,
anticrético ou com penhora anteriormente averbada sobre o mesmo bem; o promitente
comprador do bem, existindo promessa de compra e venda registrada; o promitente vendedor,
caso a alienação recaia sobre direito aquisitivo derivado de promessa de compra e venda
registrada; e demais interessados, acerca dos leilões designados.
2) Os bens encontram-se nos locais indicados nas suas descrições.
3) As arrematações nos processos em que constar como ônus a pendência de
recurso por julgar nos Tribunais não estão sujeitas a desfazimento - ainda que estes venham a
ser julgados procedentes -, sendo aquelas consideradas perfeitas, acabadas e irretratáveis após
assinatura do auto de arrematação pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro.
4) Não ocorrendo a arrematação dos bens em hasta pública, fica autorizada
pessoa credenciada junto a este Juízo a proceder à ALIENAÇÃO DIRETA a particular, por
qualquer valor, observado o preço mínimo definido em tópico específico deste Edital,
devendo o interessado na aquisição apresentar sua proposta, dirigida ao Juiz, no prazo de 90
(noventa) dias depois da 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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Condições de parcelamento:
a) Não será concedido parcelamento da arrematação de bens consumíveis e no
caso de concurso de penhora com credor privilegiado;
b) No caso de arrematação parcelada a responsabilidade pelo controle das
prestações ficará a cargo do exequente.
- Nos processos de Execução Fiscal em que o exequente é a União/Fazenda
Nacional 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 ato da arrematação e
será considerado como pagamento parcial, devendo o saldo ser dividido pelo número de
meses restante, nos termos do item “a” do presente edital.
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.
5006933-27.2016.4.04.7102

5 de 7

710007161833 .V2

12/11/2018 12:15

:: 710007161833 - eproc - ::

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

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Rio Grande do Sul
4ª Vara Federal de Santa Maria
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): 0061601092637,
0021600418793,
0071600440035, 0061601092807, 0021600418874, 0061601092980

0061601092718,

Localização do(s) bem(ns): Quadra E da 1ª Etapa do Distrito Industrial, Santa
Maria/RS.
Depositário(a): Juliano Canabarro Patta
Bem(ns) Penhorado(s): Lote E-5a composto por ua fração de terras de formato
irregular, com área de 4.400m² (quatro mil e quatrocentos metros quadrados), denominada
Lote E - 5a, situada na quadra E da 1ª Etapa do Distrito Industrial de Santa Mria, neste
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município de Santa Maria, com as seguintes confrontações: ao Norte, com o Lote E-5d, onde
mede 40,00m (quarena metros), ao Sul com o limite da calçada do Eixo Secundário 4, onde
mede 40,00 m (quarenta metros), a Leste, com o Lote E - 5b, onde mde 110,00m (cento e dez
metros) e a Oeste, com o Lote E - 4b, onde mede 110,00m (cento e dez) metros, tendo os
quatro ângulos de 90°00'00' (noventa graus) e distando 100,00m (cem metros) da intersecção
dos limites das calçadas do Eixo Principal com Eixo Secundário 4, matriculado no CRI local
sob nº 60.739. Sobre o terreno há edificações e outras benfeitorias não averbadas na
matrícula: 01 (um) prédio comercial, em alvenaria, com área aproximada de 750m², 01 (um)
prédio comercial, em alvenaria, com dois pavimentos, onde funciona a sede da empresa, com
área aproximada de 250m², 01 (um) estacionamento coberto de estrutura metálica, com área
aproximada de 75m². O imóvel possui também cercamento do perímetro (com área
aproximada de 80m²) e portão, há várias vias de acesso interno e área de manobras,
pavimentadas com brita, avaliado o terreno e benfeitorias por R$ 1.329.615,00 (um milhão,
trezentos e vinte e nove mil seiscentos e quinze 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.
Ônus/Penhora: Imóvel penhorado na Justiça do Trabalho local, processo nº
00010365820124040701.

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 710007161833v2 e do código CRC acd96613.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): DEBORA CORADINI PADOIN
Data e Hora: 30/10/2018, às 14:44:23
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Alameda Santiago do Chile, 140, 7º Andar - Bairro: Dores, Santa Maria-RS - CEP: 97050-685 - Fone: (55)3220-3045 Email: rssma04@jfrs.jus.br

EXECUÇÃO FISCAL Nº 5006108-88.2013.4.04.7102/RS
EXEQUENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL
EXECUTADO: CENTRO SUL GRUPOS GERADORES LTDA
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO MARTELLI DA SILVA
ADVOGADO: PERI SALDANHA ELIAS BUENO
PERITO: JOYCE RIBEIRO

EDITAL Nº 710007161848
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 4ª Vara Federal de Santa Maria/RS, levará à venda em leilões públicos,
nas datas, local e sob condições adiante descritas, o(s) bem(ns) penhorado(s) nos autos
supramencionados, abaixo relacionado(s).
Serão admitidos lances nas modalidades presencial e eletrônico por meio do
portal eletrônico (www.leiloesjudiciaisrs.com.br), mediante cadastramento prévio no
referido sítio, em até 24 (vinte e quatro) horas antes do leilão, ficando os interessados cientes
de que estarão vinculados às mesmas normas processuais e procedimentos destinados aos
lançadores presenciais, inclusive quanto à responsabilidade civil e criminal.
1º Leilão: 21.11.2018, às 13 horas e 30 minutos, por preço igual ou superior ao
da avaliação.
2º Leilão: 06.12.2018, às 13 horas e 30 minutos, por qualquer valor, desde que
não seja vil.
Local: Hotel Altadomo (antigo Hotel Continental), Rua Benjamin Constant,
1209, Santa Maria – RS e através do site www.leiloesjudiciaisrs.com.br
LEILOEIRA OFICIAL: Joyce Ribeiro, JUCERGS 222, fone: 0800-707-9272
e/ou (51) 8143-8866 e/ou (51) 9630-8866, e-mail: leiloes@leiloesjudiciais.com.br e site:
www.leiloesjudiciaisrs.com.br
Ônus do arrematante: O arrematante deverá pagar à leiloeira comissão no valor
de 06% (seis por cento) se o bem arrematado for imóvel e, de 10% (dez por cento), para os
demais bens, bem como custas de arrematação previstas na Tabela III da Lei 9289/96, de
0,5% (meio por cento) sobre o valor do bem arrematado. Corre por conta do arrematante
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eventuais débitos decorrentes de taxas de administração do condomínio.
Advertências:
1) Ficam intimados pelo presente Edital, caso não tenha(m) sido encontrado(s)
para intimação pessoal, o(as) Executado(as) e, em se tratando de pessoa física casada, o
respectivo cônjuge, bem como os coproprietários de bem indivisível; o titular de usufruto,
uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial para fins de moradia
ou concessão de direito real de uso, quando a alienação recair sobre bem gravado com tais
direitos reais; o proprietário do terreno submetido ao regime de direito de superfície,
concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso, quando a
alienação recair sobre tais direitos reais; credores hipotecários, fiduciários, pignoratício,
anticrético ou com penhora anteriormente averbada sobre o mesmo bem; o promitente
comprador do bem, existindo promessa de compra e venda registrada; o promitente vendedor,
caso a alienação recaia sobre direito aquisitivo derivado de promessa de compra e venda
registrada; e demais interessados, acerca dos leilões designados.
2) Os bens encontram-se nos locais indicados nas suas descrições.
3) As arrematações nos processos em que constar como ônus a pendência de
recurso por julgar nos Tribunais não estão sujeitas a desfazimento - ainda que estes venham a
ser julgados procedentes -, sendo aquelas consideradas perfeitas, acabadas e irretratáveis após
assinatura do auto de arrematação pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro.
4) Não ocorrendo a arrematação dos bens em hasta pública, fica autorizada
pessoa credenciada junto a este Juízo a proceder à ALIENAÇÃO DIRETA a particular, por
qualquer valor, observado o preço mínimo definido em tópico específico deste Edital,
devendo o interessado na aquisição apresentar sua proposta, dirigida ao Juiz, no prazo de 90
(noventa) dias depois da 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.
Condições de parcelamento:
a) Não será concedido parcelamento da arrematação de bens consumíveis e no
caso de concurso de penhora com credor privilegiado;
b) No caso de arrematação parcelada a responsabilidade pelo controle das
prestações ficará a cargo do exequente.
- Nos processos de Execução Fiscal em que o exequente é a União/Fazenda
Nacional 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 ato da arrematação e
será considerado como pagamento parcial, devendo o saldo ser dividido pelo número de
meses restante, nos termos do item “a” do presente edital.
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): 00212002416, 00612006809, 00612006810, 00612006941,
00712002667
Localização do(s) bem(ns): Rua Brasil, nº 649, Bairro Vila Riveira, São Pedro
do Sul, RS.
Depositário(a): João Alberi Campagnol
Bem(ns) Penhorado(s): 01 Grupo gerador 1.500 KVA, motor Perkins, modelo
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4012, a diesel, avaliado por R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais), em 05/2018, devendo
ser(em) este(s) o(s) preço(s) para aquisição do(s) bem(ns) na primeira data designada para o
leilão.
Ônus/Penhora: 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 710007161848v2 e do código CRC 172fc15a.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): DEBORA CORADINI PADOIN
Data e Hora: 30/10/2018, às 14:44:22
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Alameda Santiago do Chile, 140, 7º Andar - Bairro: Dores, Santa Maria-RS - CEP: 97050-685 - Fone: (55)3220-3045 Email: rssma04@jfrs.jus.br

CARTA PRECATÓRIA Nº 5003805-28.2018.4.04.7102/RS
AUTOR: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL
RÉU: PAPIAO INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA
ADVOGADO: LEONARDO FLECK DO CANTO
RÉU: WILSON LUIZ DO CANTO
ADVOGADO: LEONARDO FLECK DO CANTO
RÉU: GIORGE LUIZ FLECK
ADVOGADO: LEONARDO FLECK DO CANTO
DEPRECANTE: JUSTIÇA ESTADUAL
PERITO: JOYCE RIBEIRO

EDITAL Nº 710007161871
EDITAL DE LEILÕES E INTIMAÇÃO
O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Doutor(a) Débora Coradini Padoin, Juízo
Substituto da 4ª VF de Santa Maria, Seção Judiciária do Rio Grande do Sul,
FAZ SABER a todos quantos virem o presente Edital ou dele tiverem
conhecimento, que a 4ª Vara Federal de Santa Maria/RS, levará à venda em leilões públicos,
nas datas, local e sob condições adiante descritas, o(s) bem(ns) penhorado(s) nos autos
supramencionados, abaixo relacionado(s).
Serão admitidos lances nas modalidades presencial e eletrônico por meio do
portal eletrônico (www.leiloesjudiciaisrs.com.br), mediante cadastramento prévio no
referido sítio, em até 24 (vinte e quatro) horas antes do leilão, ficando os interessados cientes
de que estarão vinculados às mesmas normas processuais e procedimentos destinados aos
lançadores presenciais, inclusive quanto à responsabilidade civil e criminal.
1º Leilão: 21.11.2018, às 13 horas e 30 minutos, por preço igual ou superior ao
da avaliação.
2º Leilão: 06.12.2018, às 13 horas e 30 minutos, por qualquer valor, desde que
não seja vil.
Local: Hotel Altadomo (antigo Hotel Continental), Rua Benjamin Constant,
1209, Santa Maria – RS e através do site www.leiloesjudiciaisrs.com.br
LEILOEIRA OFICIAL: Joyce Ribeiro, JUCERGS 222, fone: 0800-707-9272
e/ou (51) 8143-8866 e/ou (51) 9630-8866, e-mail: leiloes@leiloesjudiciais.com.br e site:
www.leiloesjudiciaisrs.com.br
Ônus do arrematante: O arrematante deverá pagar à leiloeira comissão no valor
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de 06% (seis por cento) se o bem arrematado for imóvel e, de 10% (dez por cento), para os
demais bens, bem como custas de arrematação previstas na Tabela III da Lei 9289/96, de
0,5% (meio por cento) sobre o valor do bem arrematado. Corre por conta do arrematante
eventuais débitos decorrentes de taxas de administração do condomínio.
Advertências:
1) Ficam intimados pelo presente Edital, caso não tenha(m) sido encontrado(s)
para intimação pessoal, o(as) Executado(as) e, em se tratando de pessoa física casada, o
respectivo cônjuge, bem como os coproprietários de bem indivisível; o titular de usufruto,
uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial para fins de moradia
ou concessão de direito real de uso, quando a alienação recair sobre bem gravado com tais
direitos reais; o proprietário do terreno submetido ao regime de direito de superfície,
concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso, quando a
alienação recair sobre tais direitos reais; credores hipotecários, fiduciários, pignoratício,
anticrético ou com penhora anteriormente averbada sobre o mesmo bem; o promitente
comprador do bem, existindo promessa de compra e venda registrada; o promitente vendedor,
caso a alienação recaia sobre direito aquisitivo derivado de promessa de compra e venda
registrada; e demais interessados, acerca dos leilões designados.
2) Os bens encontram-se nos locais indicados nas suas descrições.
3) As arrematações nos processos em que constar como ônus a pendência de
recurso por julgar nos Tribunais não estão sujeitas a desfazimento - ainda que estes venham a
ser julgados procedentes -, sendo aquelas consideradas perfeitas, acabadas e irretratáveis após
assinatura do auto de arrematação pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro.
4) Não ocorrendo a arrematação dos bens em hasta pública, fica autorizada
pessoa credenciada junto a este Juízo a proceder à ALIENAÇÃO DIRETA a particular, por
qualquer valor, observado o preço mínimo definido em tópico específico deste Edital,
devendo o interessado na aquisição apresentar sua proposta, dirigida ao Juiz, no prazo de 90
(noventa) dias depois da última data designada. As partes que não foram intimadas
pessoalmente, caso não concordem com essa providência, devem apresentar manifestação em
5 (cinco) dias, contados da publicação deste Edital.
5) É lícito a todos aqueles indicados no art. 889, incisos II a VIII, do Código de
Processo Civil, bem como aos credores concorrentes que hajam penhorado o mesmo bem, ao
cônjuge, ao companheiro, aos descendentes e aos ascendentes do executado, oferecendo
preço não inferior ao da avaliação, requerer a adjudicação do(s) bem(ns) penhorado(s). Tal
opção somente poderá ser exercida até a data designada para o primeiro leilão, e, se frustradas
todas as tentativas de alienação, após a realização do último leilão.
6) É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na
arrematação do bem em igualdade de condições.
7) Nos processos de Execução Fiscal, em caso de arrematação, o exequente
pode adjudicar os bens arrematados, com preferência, em igualdade de condições com a
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melhor oferta, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 24, Lei 6.830/80). Não será transferido o
domínio dos bens arrematados antes de verificado o decurso desse prazo.
8) Nos processos de Execução Fiscal em que o exequente é a União/Fazenda
Nacional, esta poderá, se não arrematados os bens em nenhum dos leilões de que trata este
edital, adjudicá-los pela metade do valor da avaliação, nos termos do artigo 98, parágrafo 7º,
da Lei nº 8.212/91, ressalvado que, existindo créditos preferenciais ou reserva de quota-parte
de coproprietário ou cônjuge não executado, o valor equivalente deverá ser integralmente
depositado em juízo.
9) Por ocasião do 1º leilão os bens disponíveis só poderão ser arrematados por
preço igual ou superior ao valor da avaliação.
10) Já no 2º 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
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superior a 50% (meação de cônjuge ou quotas de coproprietários alheios à execução),
observada a necessidade do cálculo destas sobre o valor da avaliação (art. 843, §§1º e 2º,
CPC), considerar-se-á como preço não vil aquele que superar a reserva de quotas em 15% do
valor da avaliação, objetivando garantir um patamar mínimo de utilidade da alienação à
quitação do crédito exequendo.
Condições de parcelamento:
a) Não será concedido parcelamento da arrematação de bens consumíveis e no
caso de concurso de penhora com credor privilegiado;
b) No caso de arrematação parcelada a responsabilidade pelo controle das
prestações ficará a cargo do exequente.
- Nos processos de Execução Fiscal em que o exequente é a União/Fazenda
Nacional 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 ato da arrematação e
será considerado como pagamento parcial, devendo o saldo ser dividido pelo número de
meses restante, nos termos do item “a” do presente edital.
f) O arrematante tomará a posição de devedor do Exequente, na hipótese do
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pagamento parcelado, servindo o próprio bem arrematado como garantia do débito, por meio
de hipoteca, penhor ou alienação fiduciária em garantia.
g) O parcelamento do valor da arrematação será limitado ao montante da dívida
ativa objeto da execução.
h) O parcelamento da arrematação de bem cujo valor supere a dívida por ele
garantida, só será deferido quando o arrematante efetuar o depósito à vista da diferença, no
ato da arrematação, para levantamento do executado.
i) Na hipótese do valor da arrematação ser suficiente para a quitação da dívida
exequenda, o procurador da Fazenda Nacional responsável pela atuação nos autos deverá
solicitar a extinção do processo de execução.
j) Até a expedição da carta de arrematação, o arrematante deverá continuar
depositando, mensalmente, as parcelas que vierem a se vencer, mediante Documento de
Depósitos Judiciais e Extrajudiciais (DJE), utilizando o código de receita nº. 4396.
k) Os valores depositados por meio de DJE permanecerão à disposição do juízo
até que seja expedida a carta de arrematação, quando então deve ser solicitada a
transformação em pagamento definitivo.
l) Após a emissão da carta de arrematação, os valores deverão ser recolhidos por
meio de Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF), utilizando o código de
receita nº. 7739.
m) Se o arrematante deixar de pagar no vencimento qualquer das parcelas
mensais, o parcelamento será rescindido, vencendo-se antecipadamente o saldo devedor
remanescente, ao qual será acrescido o valor de 50% (cinquenta por cento), a título de multa
de mora, conforme § 6º do art. 98 da Lei nº. 8.212, de 24 de julho de 1991.
n) Ocorrendo a rescisão do parcelamento, o crédito será inscrito em dívida ativa
e executado, se for o caso, indicando-se à penhora o imóvel hipotecado ou o bem dado em
garantia.
o) A inscrição em dívida ativa do débito decorrente do saldo remanescente do
parcelamento não quitado será de responsabilidade da unidade da PGFN correspondente ao
domicílio do arrematante.
p) A baixa da dívida nos sistemas da PGFN somente poderá ocorrer após a
expedição da carta de arrematação, sendo utilizado como referência o valor da divida na data
da arrematação.
q) Aplicar-se-á o procedimento de parcelamento descrito no tópico seguinte, e
não neste, para os demais casos em que o exequente for a União/Fazenda Nacional mas não
se tratar de Execução Fiscal – a exemplo da execução de títulos judiciais.
- Nos demais processos:
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a) Havendo interessado em adquirir o(s) bem(ns) penhorado(s) de forma
parcelada, poderá apresentar por escrito, até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição
do bem por valor não inferior ao da avaliação e, até o início do segundo leilão, por qualquer
valor, observado o preço mínimo definido em tópico específico deste Edital.
b) A proposta conterá, em qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelo
menos 25% (vinte e cinco por cento) do valor à vista e o restante parcelado em até 30 meses,
garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e por hipoteca do próprio bem,
quando se tratar de bem imóvel.
Contudo, existindo reserva de quota-parte de cônjuge ou coproprietário não
executado sobre o bem, a proposta obrigatoriamente ofertará depósito à vista do montante
equivalente à quota-parte, calculada sobre o valor da avaliação; o saldo que sobejar será
parcelado consoante regra disposta no parágrafo anterior, inclusive quanto ao pagamento à
vista de pelo menos 25% - desta vez, todavia, o percentual incidirá sobre o valor restante.
c) Qualquer proposta apresentada para aquisição de bem(ns) em prestações
deverá apontar o prazo e as condições de pagamento do saldo, bem como indicar caução
idônea garantido o parcelamento, em caso de bem móvel. Obrigatoriamente, a correção das
prestações deverá ser realizada pelo IPCA-E (ou índice que vier a subsituí-lo) e os valores
deverão ser depositados em conta de depósito judicial – código 005 -, vinculada ao processo
de execução, na Caixa Econômica Federal, ficando a cargo do arrematante a abertura da conta
e o preenchimento das guias pertinentes diretamente em agência daquela instituição
financeira.
d) Aceita a arrematação a prazo, os pagamentos feitos pelo arrematante
pertencerão ao exequente até o limite de seu crédito e, os subsequentes, ao executado.
e) No caso de atraso de qualquer das prestações, incidirá multa de 10% (dez por
cento) sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas, autorizando o
exequente a pedir resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução
do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos do processo em que
se deu a arrematação. Em qualquer caso, será imposta a perda da caução em favor do
exequente, voltando os bens a novo leilão, do qual não serão admitidos a participar o
arrematante e o fiador remissos.
f) A mera apresentação da proposta não suspende o leilão.
g) Havendo propostas de arrematação parcelada, o leilão será realizado
normalmente, sendo que a proposta deferida pelo Juiz só será contemplada no caso de não
haver lance para pagamento à vista.
Localização do(s) bem(ns): Rua Barão do Triunfo, 1665, Santa Maria/RS.
Bem(ns) Penhorado(s): 01 (um) box de garagem nº 15, localizado no subsolo
ou primeiro pavimento do Edifício Pedro Guilherme, situado na zona urbana desta cidade, na
Rua Barão do Triunfo, sob nº 1665, box esse com áre privatva de 15,75m² e área total de
17,70m², correspondendo-lhe uma fração ideal de 0,00255 no terreno e nas áreas e coisas de
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uso e serventia comum, cujo edifício acha-se construído sobre um terreno situado na zona
urbana desta cidade, na Rua Barão do Triunfo, lado ímpar, no quarteirão formado pelas ruas
Barão do Triunfo, Tuiuti, Visconde de Pelotas e Rua Professor Teixeira, constituído pelo lote
35 e parte do lote 36 da quadra 36, terreno esse com as seguintes dimensões e confrontações:
ao Leste, onde faz frente e mede 14m00, com a referida Rua Barão do Triunfo, ao Sul, onde
mede 75m50 de extensão da frente ao fundo, divide-se com o lote de terreno sob nº 34, de
propriedade de Humberto Astegiano Ugalde, ao Oeste, onde faz fundos e mede 24m00 de
largura, entesta com os lotes nºs 13 e 14, sentido Norte-Sul, medindo 7m00, e desse ponto,
numa linha no sentido Nordeste de 28m50, fechando o perímetro, tudo com propriedade de
Paulo Roberto Rovedder, matriculado no CRI local sob nº 29.177, avaliado por R$ 35.000,00
(trinta e cinco 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: a) Imóvel hipotecado à Caixa de Previdência dos Funcionários
do Banco do Brasil - Previ; b) Considerando tratar-se de bem indivisível com reserva de
quota-parte de cônjuge 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 710007161871v3 e do código CRC 22c8f67a.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): DEBORA CORADINI PADOIN
Data e Hora: 30/10/2018, às 14:44:20
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Alameda Santiago do Chile, 140, 7º Andar - Bairro: Dores, Santa Maria-RS - CEP: 97050-685 - Fone: (55)3220-3045 Email: rssma04@jfrs.jus.br

EXECUÇÃO FISCAL Nº 5001455-04.2017.4.04.7102/RS
EXEQUENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL
EXECUTADO: SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
PERITO: JOYCE RIBEIRO
APENSO(S) ART.28 LEF: 5006888-86.2017.4.04.7102

EDITAL Nº 710007161910
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 4ª Vara Federal de Santa Maria/RS, levará à venda em leilões públicos,
nas datas, local e sob condições adiante descritas, o(s) bem(ns) penhorado(s) nos autos
supramencionados, abaixo relacionado(s).
Serão admitidos lances nas modalidades presencial e eletrônico por meio do
portal eletrônico (www.leiloesjudiciaisrs.com.br), mediante cadastramento prévio no
referido sítio, em até 24 (vinte e quatro) horas antes do leilão, ficando os interessados cientes
de que estarão vinculados às mesmas normas processuais e procedimentos destinados aos
lançadores presenciais, inclusive quanto à responsabilidade civil e criminal.
1º Leilão: 21.11.2018, às 13 horas e 30 minutos, por preço igual ou superior ao
da avaliação.
2º Leilão: 06.12.2018, às 13 horas e 30 minutos, por qualquer valor, desde que
não seja vil.
Local: Hotel Altadomo (antigo Hotel Continental), Rua Benjamin Constant,
1209, Santa Maria – RS e através do site www.leiloesjudiciaisrs.com.br
LEILOEIRA OFICIAL: Joyce Ribeiro, JUCERGS 222, fone: 0800-707-9272
e/ou (51) 8143-8866 e/ou (51) 9630-8866, e-mail: leiloes@leiloesjudiciais.com.br e site:
www.leiloesjudiciaisrs.com.br
Ônus do arrematante: O arrematante deverá pagar à leiloeira comissão no valor
de 06% (seis por cento) se o bem arrematado for imóvel e, de 10% (dez por cento), para os
demais bens, bem como custas de arrematação previstas na Tabela III da Lei 9289/96, de
0,5% (meio por cento) sobre o valor do bem arrematado. Corre por conta do arrematante
eventuais débitos decorrentes de taxas de administração do condomínio.
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Advertências:
1) Ficam intimados pelo presente Edital, caso não tenha(m) sido encontrado(s)
para intimação pessoal, o(as) Executado(as) e, em se tratando de pessoa física casada, o
respectivo cônjuge, bem como os coproprietários de bem indivisível; o titular de usufruto,
uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial para fins de moradia
ou concessão de direito real de uso, quando a alienação recair sobre bem gravado com tais
direitos reais; o proprietário do terreno submetido ao regime de direito de superfície,
concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso, quando a
alienação recair sobre tais direitos reais; credores hipotecários, fiduciários, pignoratício,
anticrético ou com penhora anteriormente averbada sobre o mesmo bem; o promitente
comprador do bem, existindo promessa de compra e venda registrada; o promitente vendedor,
caso a alienação recaia sobre direito aquisitivo derivado de promessa de compra e venda
registrada; e demais interessados, acerca dos leilões designados.
2) Os bens encontram-se nos locais indicados nas suas descrições.
3) As arrematações nos processos em que constar como ônus a pendência de
recurso por julgar nos Tribunais não estão sujeitas a desfazimento - ainda que estes venham a
ser julgados procedentes -, sendo aquelas consideradas perfeitas, acabadas e irretratáveis após
assinatura do auto de arrematação pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro.
4) Não ocorrendo a arrematação dos bens em hasta pública, fica autorizada
pessoa credenciada junto a este Juízo a proceder à ALIENAÇÃO DIRETA a particular, por
qualquer valor, observado o preço mínimo definido em tópico específico deste Edital,
devendo o interessado na aquisição apresentar sua proposta, dirigida ao Juiz, no prazo de 90
(noventa) dias depois da 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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Condições de parcelamento:
a) Não será concedido parcelamento da arrematação de bens consumíveis e no
caso de concurso de penhora com credor privilegiado;
b) No caso de arrematação parcelada a responsabilidade pelo controle das
prestações ficará a cargo do exequente.
- Nos processos de Execução Fiscal em que o exequente é a União/Fazenda
Nacional 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 ato da arrematação e
será considerado como pagamento parcial, devendo o saldo ser dividido pelo número de
meses restante, nos termos do item “a” do presente edital.
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): 121998932, 121998940, 124978878, 124978886, 486865320
Localização do(s) bem(ns): BR 158, nº 2900, Santa Maria/RS.
Depositário(a): Ronei Elias Soares
Bem(ns) Penhorado(s): 01 (uma) motocicleta HONDA CG 125 TITAN KS,
chassi 9C2JC30103R275859, placa ILH 0637, ano/modelo 2003, cor azul, em regular estado
de conservação e em funcionamento, bastante desgastada pelo uso contínuo em vigilância de
condomínios de casas, com pneus em regular estado, avaliada por R$ 2.900,00 (dois mil e
novecentos reais), em 06/2017, devendo ser(em) este(s) o(s) preço(s) para aquisição do(s)
5001455-04.2017.4.04.7102

6 de 7

710007161910 .V2

12/11/2018 12:16

:: 710007161910 - eproc - ::

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

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Rio Grande do Sul
4ª Vara Federal de Santa Maria
bem(ns) na primeira data designada para o leilão.
Ônus/Penhora: Penhorada no processo nº 027/1.17.00074253, em trâmite na 3ª
Vara Cível da Comarca de Santa Maria.

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 710007161910v2 e do código CRC c01b9263.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): DEBORA CORADINI PADOIN
Data e Hora: 30/10/2018, às 14:44:18
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Alameda Santiago do Chile, 140, 7º Andar - Bairro: Dores, Santa Maria-RS - CEP: 97050-685 - Fone: (55)3220-3045 Email: rssma04@jfrs.jus.br

EXECUÇÃO FISCAL Nº 5001199-08.2010.4.04.7102/RS
EXEQUENTE: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS IBAMA
EXECUTADO: ANGELO NEIMAR BOTTARI
EXECUTADO: CLAUDIO LUIZ MOREIRA TAVARES
EXECUTADO: SANTA MARIA MAQUINAS AGRÍCOLAS LTDA
PERITO: JOYCE RIBEIRO

EDITAL Nº 710007161975
EDITAL DE LEILÕES E INTIMAÇÃO
O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Doutor(a) Débora Coradini Padoin, Juízo
Substituto da 4ª VF de Santa Maria, Seção Judiciária do Rio Grande do Sul,
FAZ SABER a todos quantos virem o presente Edital ou dele tiverem
conhecimento, que a 4ª Vara Federal de Santa Maria/RS, levará à venda em leilões públicos,
nas datas, local e sob condições adiante descritas, o(s) bem(ns) penhorado(s) nos autos
supramencionados, abaixo relacionado(s).
Serão admitidos lances nas modalidades presencial e eletrônico por meio do
portal eletrônico (www.leiloesjudiciaisrs.com.br), mediante cadastramento prévio no
referido sítio, em até 24 (vinte e quatro) horas antes do leilão, ficando os interessados cientes
de que estarão vinculados às mesmas normas processuais e procedimentos destinados aos
lançadores presenciais, inclusive quanto à responsabilidade civil e criminal.
1º Leilão: 21.11.2018, às 13 horas e 30 minutos, por preço igual ou superior ao
da avaliação.
2º Leilão: 06.12.2018, às 13 horas e 30 minutos, por qualquer valor, desde que
não seja vil.
Local: Hotel Altadomo (antigo Hotel Continental), Rua Benjamin Constant,
1209, Santa Maria – RS e através do site www.leiloesjudiciaisrs.com.br
LEILOEIRA OFICIAL: Joyce Ribeiro, JUCERGS 222, fone: 0800-707-9272
e/ou (51) 8143-8866 e/ou (51) 9630-8866, e-mail: leiloes@leiloesjudiciais.com.br e site:
www.leiloesjudiciaisrs.com.br
Ônus do arrematante: O arrematante deverá pagar à leiloeira comissão no valor
de 06% (seis por cento) se o bem arrematado for imóvel e, de 10% (dez por cento), para os
demais bens, bem como custas de arrematação previstas na Tabela III da Lei 9289/96, de
0,5% (meio por cento) sobre o valor do bem arrematado. Corre por conta do arrematante
5001199-08.2010.4.04.7102

1 de 7

710007161975 .V3

12/11/2018 12:17

:: 710007161975 - eproc - ::

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

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Rio Grande do Sul
4ª Vara Federal de Santa Maria
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.
Condições de parcelamento:
a) Não será concedido parcelamento da arrematação de bens consumíveis e no
caso de concurso de penhora com credor privilegiado;
b) No caso de arrematação parcelada a responsabilidade pelo controle das
prestações ficará a cargo do exequente.
- Nos processos de Execução Fiscal em que o exequente é a União/Fazenda
Nacional 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 ato da arrematação e
será considerado como pagamento parcial, devendo o saldo ser dividido pelo número de
meses restante, nos termos do item “a” do presente edital.
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): 1854379
Localização do(s) bem(ns): Avenida Plácido de Castro, 1299, Cruz Alta, RS
Depositário(a): Ângelo Neimar Bottari
Bem(ns) Penhorado(s): 01 (um) veículo Toyota Corolla Seg 1.8, placa ILL
1046, RENAVAM 813645743, cor preta, fabricação 2003, modelo 2004, avaliado por R$
23.000,00 (vinte e três mil reais), em 09/2018, devendo ser(em) este(s) o(s) preço(s) para
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aquisição do(s) bem(ns) na primeira data designada para o leilão.
Ônus/Penhora:
Veículo
penhorado
5009396-39.2016.4.04.7102, em trâmite neste Juízo.
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