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EXECUÇÃO FISCAL (1116) Nº 1400294-18.1995.4.03.6113 / 2ª Vara Federal de Franca
EXEQUENTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL
 EXECUTADO: INDUSTRIA DE CALCADOS KIM LTDA, ADEMAR IGNACIO, FABIO IGNACIO, JOSE INACIO JUNIOR,
LAZARO MATHIAS
Advogados do(a) EXECUTADO: SEBASTIAO DANIEL GARCIA - SP47334, MARIVALDO ALVES DOS SANTOS - SP73709

 
 

  

      

 

EDITAL DE ALIENAÇÃO POR INICIATIVA PARTICULAR 

 

 

O Doutor , Juíza Federal titular da 2ª Vara Federal deSAMUEL DE CASTRO BARBOSA MELO
Franca/SP, na forma da lei,  a todos quanto este edital virem ou dele conhecimentoFAZ SABER
tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da EXECUÇÃO FISCAL

 nº N.º 1400294-18.1995.403.6113, em que figuram como exequente Fazenda Nacional e
como executados Indústria de Calçados Kim Ltda – CNPJ 47.974.332/0002-11; Ademar
Ignácio – CPF n. 125.315.108-34; Fábio Ignácio – CPF n. 605.127.508-82; José Ignácio

 em queJúnior – CPF n. 156.057.288-49 (Espólio); Lázaro Mathias – CPF n. 156.057.368-68,
foi designada a venda direta do bem abaixo descrito, de acordo com as regras expostas a seguir,
com fundamento nos artigos 879 e 881 do NCPC e parágrafos, regulamentado pela Resolução
n.º 236, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, através da Empresa
Gestora de Leilões Marcos Roberto Torres Leiloeiro ME, CNPJ nº 28.508.126/0001-90  conduzida,
pelo , ambos com endereço a RuaLeiloeiro Oficial Marcos Roberto Torres, JUCESP nº 633
Alice Além Saad, 855 Cj. 2305, Nova Ribeirânia, com endereço eletrônico (
www.3torresleiloes.com.br), que levará a público o pregão da alienação por iniciativa particular.

 

DO BEM: “ , situados nesta cidade eUMA CASA DE MORADIA E BARRACÃO PARA INDÚSTRIA
comarca de Franca/SP, com frente para a Rua Capitão Urias Batista de Avelar, n. 2819 e 2819
fundos, com 741,10 metros quadrados de área construída, e seu respectivo terreno, constituído
pelo lote n. 90 na Vila Chico Júlio, medindo 15,00 metros de frente e fundo, por 54,00 metros de
cada um dos lados, da frente aos fundos, confrontando pela frente com a referida via pública, de
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um lado com Antônio Fanam e do outro lado com Walter Rodrigues de Oliveira , encerrando a’
 Inscrição Cadastral nºs 1.11.05.040.501 e 1.11.05.004.05.02.” área de 810,00 metros quadrados.

 nº 50.762 do 2º CRI FRANCA/SP.Matrícula

 

AVALIAÇÃO DO BEM: R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) em (23/06/2021).

O bem será vendido no estado de conservação em que se encontra, sem garantia,
constituindo ônus do interessado verificar suas condições, antes da apresentação da
proposta.
 
DO VALOR MÍNIMO DA VENDA DO BEM: O valor para a venda do bem apregoado terá por
referência ovalor da avaliação judicial  sendo aceitas ofertas a partir de  desse valor, , 60% qual

, consignando que se considera vil o preçoseja R$ 420.000,00 (qutrocentos e vinte mil reais)
inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante deste edital.
 
VALOR DA DÍVIDA: R$ 61.841,74 (atualizado até 01.08.2021)
 

DO RECEBIMENTO: as propostas deverão ser entregues ao leiloeiro, com assinatura dos
responsáveis, até o prazo final de seis meses, contados da publicação do presente edital.

 

DA VISITAÇÃO: constitui ônus dos interessados examinar o imóvel a ser apregoado, podendo
valer-se de pesquisa junto ao Registro de Imóveis e à Prefeitura. Ficou autorizada pelo despacho
do Excelentíssimo Juiz a visitação do imóvel pelos interessados, desde que acompanhados pelo
LEILOEIRO ou por quem for por ele indicado, devendo ser apresentada cópia do despacho,
devidamente assinada, à qual se dá força de , que possibilita o ingresso e aMANDADO JUDICIAL
visitação do imóvel a ser alienado. É vedado aos depositários criar embaraços à visitação do bem
sob sua guarda, sob pena de ofensa ao artigo 77, inciso  do NOVO CPC, onde qualquerIV,
dificuldade encontrada será comunicado ao juízo.

 

OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE: eventuais ônus sobre o imóvel e todas as providências e
 despesas relativas à transferência do bem, tais como desocupação, ITBI, certidões, baixa de

gravames, registro e outras despesas pertinentes, correrão por conta do comprador, exceto
eventuais débitos de IPTU e demais taxas e impostos, conforme art. 130, “caput” e parágrafo
único do CTN, os quais ficam sub-rogados no preço da arrematação.

 

DA ALIENAÇÃO: após a apresentação da proposta, será lavrado pelo leiloeiro o Auto de
Alienação por Iniciativa Particular, com a assinatura do juiz, do adquirente, do executado (se
estiver presente) e do leiloeiro. Assinado o auto a alienação considerar-se-á perfeita, acabada e
irretratável. Será declarado vencedor a proposta de maior valor.
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DA  DE ALIENAÇÃO:CARTA  assinado o auto de alienação e após o decurso dos prazos
 previstos no § 2º do  cartaart. 903 do CPC/2015 e art. 24, II, “b” da Lei 6.830/1980, será expedida

de alienação do imóvel, para registro imobiliário, nos termos de § 2º do art. 880 do CPC. Em caso
de parcelamento, o imóvel ficará gravado com hipoteca em favor da União, nos termos do artigo
895, § 1º do CPC. 

 

DO PAGAMENTO PARCELADO – o preço da venda poderá ser parcelado observados os termos
da Portaria PGFN n. 79/2014 (portaria anexo I), desde que observado o diposto no art. 4º da
referida Portaria, que prevê: “ O parcelamento do valor da arrematação será limitado ao montante

” Os valores que superarem as dívidas deverão serda dívida ativa objeto da execução.
depositados à vista nos autos do processo.

 

COMISSÃO: A comissão devida ao leiloeiro será de 5% (cinco por cento) do valor da alienação,
comissão esta não incluída no valor da venda, que será paga pelo comprador, e não lhe será
devolvida em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial.
 

REMIÇÃO DA EXECUÇÃO, ADJUDICAÇÃO OU ACORDO: nos termos da Resolução 236/2016
do CNJ, art. 7º, § 3°, na hipótese de acordo ou remição após a realização da alienação, o leiloeiro fará jus

 à comissão acima mencionada. Se a remição, adjudicação ou acordo ocorrer nos cinco dias que
antecedem o prazo final para a venda, o executado ou o adjudicatário pagará comissão ao
leiloeiro no importe de 2% (dois por cento).
 
DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: no escritório do gestor, localizado na Rua Alice Além Saad,
855 Cj. 2305, Nova Ribeirânia, ou ainda, pelo telefone (16) 3629-6203 ou (16) 99709-6203 e/ou
pelo email:atendimento@3torresleiloes.com.br;
 

Ficam os ,  EXECUTADOS na pessoa de seu representante legal, e demais interessados,
 das designações supra, se os executados forem revéis e não tiverem advogadosINTIMADOS

constituídos, não constando nos autos seu endereço atual ou, ainda, não sendo eles encontrados
no endereço constante do processo, a intimação considerar-se-á feita por meio deste edital. Será
o edital afixado e publicado na forma da lei.

 

Franca/SP, data da assinatura eletrônica.

 

  

SAMUEL DE CASTRO BARBOSA MELO

Juiz Federal
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ANEXO I

 

 

Portaria PGFN nº 79, de 03 de fevereiro de 2014  

 

A PROCURADORA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da atribuição que lhe confere o art.
10, inciso I, do Decreto-Lei nº 147, de 3 de fevereiro de 1967, e dos incisos XIII e XVII do art. 72
do Regimento Interno da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, aprovado pela Portaria nº 275,
de 23 de junho de 2009, do Ministro de Estado da Fazenda, e com fundamento no art. 98 da Lei nº
8.212, de 24 de julho de 1991, resolve:

 

Art. 1. O parcelamento do valor correspondente à arrematação de bem em hasta pública nas
execuções fiscais promovidas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) obedecerá
ao disposto nesta Portaria.

Art. 2. Nas execuções fiscais promovidas pela PGFN, poderá o Procurador da Fazenda Nacional
responsável pelo feito requerer ao Juiz que seja realizada hasta pública, na qual será admitido ao
arrematante o pagamento parcelado do valor da arrematação.

§1º No edital de leilão deverão constar todas as condições do parcelamento.

§2º A concessão, administração e controle do parcelamento deverão ser realizados pela unidade
da PGFN responsável pela execução fiscal em que ocorreu a arrematação.

Art. 3. O parcelamento observará a quantidade máxima de 60 (sessenta) prestações iguais,
mensais e sucessivas, no valor mínimo de R$ 500,00 (quinhentos reais) cada uma.

Parágrafo único. 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.

Art. 4. O parcelamento do valor da arrematação será limitado ao montante da dívida ativa objeto
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Art. 4. O parcelamento do valor da arrematação será limitado ao montante da dívida ativa objeto
da execução.

Parágrafo único. 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 pelo executado.

Art. 5. Sendo o valor da arrematação 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.

Parágrafo único. 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 dívida na data da
arrematação.

Art. 6. Caso o valor da arrematação se mostre insuficiente para liquidar o débito em cobrança, a
execução deverá prosseguir pelo saldo remanescente.

Art. 7. Nas hastas públicas de bens imóveis, após expedida a carta de arrematação para
pagamento parcelado, será a mesma levada pelo arrematante ao respectivo Cartório de Registro
de Imóveis para averbação da hipoteca em favor da União.

Art. 8. Nas hastas públicas de 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.

Parágrafo Único. Não será concedido o parcelamento da arrematação de bens consumíveis.

Art. 9. É vedada a concessão de parcelamento da arrematação no caso de concurso de penhora
com credor privilegiado.

Art. 10. 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).

Art. 11. Levada a efeito a arrematação, o valor parcelado constituir-se-á débito do arrematante.

§1º O valor da primeira prestação deverá ser depositado no ato de arrematação e será
considerado como pagamento parcial, devendo o saldo ser dividido pelo número de meses
restantes, nos termos do art. 3º da presente Portaria.

§2º 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.

§3º 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.

§4º 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.

Art. 12. O parcelamento do valor da arrematação será formalizado mediante processo eletrônico,
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Art. 12. O parcelamento do valor da arrematação será formalizado mediante processo eletrônico,
no sistema E-processo, devendo constar no requerimento, cujo modelo consta do Anexo Único, o
nome do arrematante, sua inscrição no CPF/CNPJ, o endereço para correspondência, o número
de prestações, a data da arrematação e o valor a ser parcelado, bem como a quantidade e o valor
de prestações pagas a título de antecipação.

§1º O requerimento de parcelamento deve conter o comprovante de protocolo do registro exigido
nos termos dos arts. 7º e/ou 8º desta Portaria.

§2º No processo referente ao parcelamento da arrematação devem constar, ainda, a identificação
do executado, o montante da dívida quitada com a indicação dos respectivos números das
inscrições em dívida ativa, bem como as cópias da avaliação judicial do bem leiloado, do resultado
da hasta pública e da carta de arrematação.

Art. 13. Se o arrematante deixar de pagar no vencimento quaisquer das prestações mensais, o
parcelamento será rescindido, vencendo-se antecipadamente o saldo devedor, 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.

Art. 14. 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 móvel dado em
garantia.

§1º 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.

§2º A unidade da PGFN responsável pela administração do parcelamento da arrematação deverá,
em caso de descumprimento das parcelas do acordo, encaminhar à unidade da PGFN do
domicílio do arrematante, por meio do E-processo, o processo administrativo de controle e
acompanhamento do parcelamento da arrematação, instruído com todas as informações relativas
à arrematação, aos pagamentos e à caracterização da inadimplência.

Art. 15. Ao parcelamento disciplinado por esta Portaria aplica-se, subsidiariamente, o disposto nos
atos normativos internos que regulamentam o parcelamento previsto nos arts. 10 a 13 da Lei nº
10.522, de 19 de julho de 2002.

Art. 16. Os parcelamentos autorizados anteriormente à vigência desta Portaria permanecem
sujeitos às condições sob as quais foram concedidos.

Art. 17. A presente Portaria não se aplica às execuções fiscais que têm como fundamento a
cobrança de débitos devidos ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Art. 18. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 19. Revoga-se a Portaria PGFN nº 262, de 11 de junho de 2002.

ADRIANA QUEIROZ DE CARVALHO
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