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EDITAL DE ALIENAÇÃO POR INICIATIVA PARTICULAR 
 
 
PROCESSO Nº 0000037-75.2014.4.03.6124 
1ª VARA FEDERAL DE JALES/SP     
 
O DR. FERNANDO CALDAS BIVAR NETO, Juiz Federal da 1ª Vara Federal de 
Jales/SP, na forma da lei, FAZ SABER a todos quanto este edital virem ou dele 
conhecimento tiver e interessar possa que, com fundamento no artigo 879 de seguintes 
do Código de Processo Civil, e na Resolução CJF n° 160/2011, através da Empresa 
Gestora de Leilões Marcos Roberto Torres Leiloeiro ME, CNPJ nº 28.508.126/0001-90, 
conduzida por Marcos Roberto Torres, Leiloeiro Oficial, Matrícula JUCESP n° 633 e 
Rural matrícula FAESP 278, CPF n° 159.954.488-11, ambos com endereço a Rua Alice 
Além Saad, 855 Cj. 2305, Nova Ribeirânia, com endereço eletrônico 
www.3torresleiloes.com.br,  levará a público pregão da alienação por iniciativa 
particular dos bens penhorados nos autos da execução fiscal nº 0000037-
75.2014.4.03.6124 e apensos (0001101-33.2008.4.03.6124 e 0001750-
95.2008.4.03.6124), ajuizada pela UNIÃO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL em face 
de FUGA COUROS JALES LTDA". 
 
DO(S) BEM(NS):  
 
1) OS IMÓVEIS OBJETOS DAS MATRÍCULAS 26.285 E 25.493: Um tracto com 
15,1976 hectares, dentro do roteiro que inicia-se nas divisas desta área de terras, no 
ponto de divisa com a via de acesso da Rodovia Vitório Prandi, sentido Dirce Reis, desse 
ponto segue confrontando com o remanescente e Estação de Tratamento de Esgoto 
(E.T.E) rumo 48°35’SE, até a distância de 612,30 metros; deflete à direita e segue rumo 
17°55’SE, até a distância de 24,12 metros; deflete a esquerda e segue rumo 17°55’SE 
até a distância de 24,12 ,metros; deflete a esquerda e segue rumo 70°54’SE, até a 
distância de 194,64 metros; deflete a direita e segue rumo 63°14’SW, até a distância de 
95,90 metros; deflete a esquerda e segue rumo de 39°57’SW até a distância de 73,96 
metros; deflete mansamente à esquerda e segue rumo 80°06’SE até a distância de 
45,01 metros; confrontando ainda com a Estação de Tratamento de Esgoto de Jales 
ponto onde encontra a margem direita do Córrego Tamboril, deflete a seguir a esquerda 
e segue confrontando com o referido córrego numa distância radial de 272,00 metros; 
deflete à esquerda e segue linha reta rumo de 45°25’NW até a distância de 792,50 
metros, confrontando com a área remanescente; deflete finalmente à esquerda e segue 
confrontando com a Rodovia Victorio Prandi em curva, numa distância de 150,00 
metros, até encontrar o ponto inicial, fechando-se assim o perímetro supra descrito. Este 
imóvel está registrado no Serviço de Registro de Imóveis de Jales sob n° 26.285, 
de maneira que referido imóvel foi constatada a existência de infraestrutura com 
pavimento asfáltico, postes de iluminação, cercas de alambrado em toda a 
circunscrição, bem como das seguintes edificações: 

A) Escritório administrativo: um prédio de alvenaria, estrutura de concreto, padrão 

médio, coberto com laje e telhas tipo calhetão, esquadrias de alumínio e vidro, 

sistemas hidráulico e elétrico completos, repartições internas de laminado, tipo 

Eucatex e vidro, ambiente interno climatizado com sistema de ar-condicionado, 

onde atualmente está instalado o escritório administrativo da empresa, com área 

aproximada de 300,00m², incluindo uma área de estacionamento para veículos, 

nos fundos, construção nova, com aproximadamente 360,00m², de área 

pavimentada em concreto, que contém área coberta de aproximados 200,00m², 

com estrutura de ferro e cobertura de telhado metálico galvanizado, tudo em 

regular estado de conservação. 
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B) Uma guarita de recepção edificada em alvenaria, estrutura de concreto, padrão 

econômico, piso cerâmico, telhas tipo calhetão, com portão de ferro com 

abertura eletrônica, em regular estado de conservação, pintura nova, com área 

de aproximadamente 25,00m². 

C) Vestiários: um galpão industrial de alvenaria, estrutura de concreto, padrão 

econômico em parte coberta de laje e telhas tipo calhetão, e outra parte apenas 

telhas tipo calhetão, piso parte cerâmico e parte em concreto, paredes internas 

parcialmente revestidas com azulejos de cerâmica, onde estão instalados os 

vestiários, tudo em bom estado de conservação, pintura regular com área de 

aproximadamente 350,00m², sendo que há na parte masculina três vasos 

sanitários, onze chuveiros elétricos com área isolada para banho, duas cubas de 

cerâmica em pia de granito para lavatório e 236 armários individuais de ferro e 

outros de madeira, para depósito de objetos pessoais. 

D) Refeitório: um galpão edificado em alvenaria, estrutura e vigas de concreto, 

padrão econômico, piso de ardósia, telhas tipo calhetão, área interna do 

refeitório e cozinha coberta de laje, esquadrias em alumínio e ferro, local onde 

atualmente está instalado o refeitório, tudo em regular estado de conservação, 

com área aproximadamente de 400,00m². 

E) Um escritório edificado em alvenaria, estrutura e vigas de concreto, padrão 

econômico, com área aproximadamente de 50,00 m², que comporta a balança 

para caminhões, padrão simples, esquadrias e portas de alumínio e vidro, 

cobertura de laje e telhado tipo calhetão, em regular estado de conservação. 

F) Um galpão edificado em alvenaria, padrão simples, piso de concreto, cobertura 

de laje, esquadrias de ferro, local onde abriga a subestação de alta e baixa 

tensão e gerador de energia elétrica, em regular estado de conservação com 

área de aproximadamente 90,00m². 

G) Uma edificação de padrão simples, com estrutura e cobertura metálicas, piso de 

concreto, em regular estado de conservação, local que serve de lavador de 

veículos com área aproximada de 100m². 

H) Um galpão industrial de padrão simples, piso de concreto, alvenaria até a altura 

de 2,60m, o restante em cobertura metálica, em regular estado de conservação, 

utilizado para abrigo das caldeiras, com área aproximada de 270,00m². 

I) Um galpão industrial de alvenaria, padrão econômico, com piso de concreto, 

paredes de blocos de concreto aparente, sem reboque, cobertura, sem reboque, 

cobertura metálicas, em bom estado de conservação, com área aproximada de 

550,00m². 

J) Um galpão industrial de alvenaria (curtume), estrutura de concreto pré-moldado, 

padrão econômico, com o pé direito variável, chegando a altura de até 9,00 

metros, piso de concreto, esquadrias em alumínio e ferro, coberto com telhas 

metálicas, que abriga os equipamentos constitutivos do objeto da empresa, não 

incluídos por ora nesta avaliação, quais sejam descarnadeiras, fulões de 

madeira de grande porte, divisoras e enxugadeiras, em regular estado de 

conservação, com área de 7.000,00m². 

K) Um galpão industrial de alvenaria, estrutura de concreto, padrão econômico, piso 

de concreto, esquadrias em alumínio e ferro, cobertura metálica contendo 

escritório coberto de laje e piso de granito, divisórias em alumínio e vidro em 

ótimo estado de conservação, pintura nova, local onde se encontra instalada a 

“Indústria Fuga Pet”, com área aproximada de 1.300m², na primeira parte e mais 
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outra parte, nova, recentemente construída, em ótimo estado de conservação, 

de aproximados 1.600m² de área, este invadiu a matrícula n° 25.493. 

L) Um galpão industrial de alvenaria (oficina) padrão simples, paredes de blocos de 

concreto aparente, sem reboque, cobertura metálica de telhado tipo PK 40, com 

área aproximada de 1.000 m², este invadiu a matrícula n° 25.493. 

M) Cinco poços artesianos outorgados pelo Departamento de Água e Esgoto – 

DAEE/SP, conforme declarações do Administrador da empresa executada, a 

cujos documentos de outorga não tive acesso. 

N) Um barracão de filtro prensa. 

O) Um galpão de depósito de ácido sulfúrico, com área aproximada de 130mm², e 

P) Um reservatório de água tipo australiano, capacidade 450 mil litros, construído 

sobre a matrícula n° 25.493. 

Outrossim, foi constatado o imóvel rural sem denominação, localizado na Fazenda 

Mathias, sito no Córrego do Tanquinho e Marimbondinho, com as seguintes 

características: um tracto de 14,52 hectares, circunscrito pelo seguinte roteiro: inicia-se 

o referido roteiro em um marco cravado junto a divisa da propriedade da Fuga Couros 

e margem esquerda da Rodovia Vicinal Victorio Prandi, que liga Jales a Dirce Reis; daí 

segue confrontando com a propriedade de Fuga Couros S.A., com os seguintes rumos 

e distâncias subsequentes: 48°35’SE... 612,30 metros; 17°55’SE... 24,11 metros; 

70°54’SE... 194,64 metros; 63°14 SW... 95,90 metros; 39°57 SW... 66,10 metros; 

81,21’SE... 73,96 metros; e finalmente 80°01’SE... 118,14 metros, até outro marco 

cravado na margem direita do Córrego do Tanquinho; daí deflete à direita e segue 

confrontando  com o referido córrego, com rumo 26°05’SW, numa distância de 167,54 

metros até outro  marco cravado na divisa da propriedade da Prefeitura Municipal de 

Jales; daí deflete à direita e segue confrontando com a Prefeitura Municipal de Jales, 

com rumo 48°03’22’’ NW, numa distância de 1.028,97 metros até outro marco cravado 

na margem esquerda da Rodovia Vicinal que liga Jales a Dirce Reis; daí deflete à direita 

e segue confrontando com a referida rodovia, com rumo 60°02’NE, numa distância de 

106,003 metros, até outro marco cravado ainda junto a divisa da referida rodovia; daí 

deflete finalmente à esquerda e segue com rumo 62°01’NE, numa distância de 50,00 

metros, onde teve início este roteiro, tudo conforme consta da matrícula  do imóvel, 

registrada sob n° 25.493 do Oficial de Registro de Imóveis de Jales. 

AVALIAÇÃO: Os imóveis foram reavaliados em sua totalidade, em 8.400.000,00 (oito 

milhões e quatrocentos mil reais), utilizando-se do critério do valor atual de comércio em 

eventual venda à vista do imóvel em sua totalidade, incluindo as edificações 

supracitadas e desconsiderando todavia, as máquinas e equipamentos próprios da 

atividade da empresa (máquinas e equipamentos elétricos instalados na subestação, 

lagoa de tratamento e tanques). A avaliação unificada de ambas matrículas em razão 

da invasão parcial das edificações e ampliações, todavia não averbadas no Oficial de 

Registro de Imóveis de Jales. 

2) O IMÓVEL OBJETO DA MATRÍCULA 25.530: O imóvel rural denominado “Galpão 

Amizade” localizado na Fazenda Mathias, no Córrego Tanquinho e Marimbondinho, no 

município de Jales, com as seguintes características: um tracto de terras, com área de 

19,8673 hectares, dentro do seguinte roteiro: iniciam-se as divisas desta área de terra, 

no ponto da divisa na confluência da cerca via vicinal para Dirce Reis e com a cerca da 

via Euphly Jalles, parte daí no confronto com a via Euphly Jalles na distância de 619,50 

metros, onde encontra o ponto de confronto com Antônio Lemes; parte daí no confronto 

com este rumo de 35°23’SW, na distância de 253,00 metros; daí deflete à esquerda e 
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segue o rumo 54°37’SE, na distância de 185,00 metros, ponto onde encontra o Córrego 

Tanquinho, parte daí por este, no sentido jusante, numa distância radial de 260,30 

metros; daí deflete novamente à direita e segue confrontando com área pertencente à 

Prefeitura Municipal de Jales, com rumo de 45°25’NW, numa distância de 792,50 metros 

até outro ponto localizado na margem da vicinal que liga Jales-Dirce Reis; daí deflete 

finalmente à direita e segue confrontando com este, na distância radial de 163,80 metros 

até o ponto onde teve início este roteiro, sendo os rumos magnéticos, tudo conforme 

consta do registrada sob n° 25.530 do Oficial de Registro de Imóveis de Jales; sobre 

o imóvel encontra-se edificado um galpão de alvenaria , com quatro baias para cavalos, 

despensas e banheiros, bem como um curral de madeira, com cercas divisórias de 

madeira, para cavalos, de modo que foi reavaliado o imóvel em 2.050.000,00 (dois 

milhões e cinquenta mil reais). 

3) O IMÓVEL OBJETO DA MATRÍCULA 08.392: Um terreno circunscrito pelo seguinte 

roteiro: inicia-se as divisas do referido terreno no cruzamento do prolongamento da 

Avenida Salustiano Pupim com a margem direita do Córrego do Marimbondinho, daí 

segue divisando com o referido córrego até a distância radial de 135,00 metros com o 

rumo NW 36°02’40’’, daí deflete a direita e segue divisando com o referido Córrego do 

Marimbondinho até a distância radial de 14,10 metros, com o rumo NW 01°28’40, deflete 

depois à direita e segue divisando com o referido córrego até a distância radial de 14,90 

metros, com o rumo NE 26°03’00; deflete a seguir à direita e segue confrontando-se 

com terras pertencentes a Luiz Cândido de Carvalho, com o rumo NE 89°37’40; deflete 

a direita e segue confrontando-se com terreno da Prefeitura Municipal de Jales, com o 

rumo SE34°01’20’’, até a distância de 84,60 metros, onde foi encontrar a margem do 

prolongamento da Avenida Salustiano Pupim, deflete à direita e segue divisando com a 

referida avenida com o rumo de SW 18°47’20’’, até a distância de 70,10 metros, onde 

vai encontrar o ponto inicial à margem direita do Córrego do Marimbondinho, perfazendo 

uma área total de 7.192,80 metros quadrados, conforme consta na matrícula do imóvel, 

registrada sob n° 08.392 do  Oficial de Registro de Imóveis de Jales; sobre o terreno 

está edificado um galpão de alvenaria abandonado, parte sem cobertura e parte coberto, 

em péssimo estado de conservação. Reavaliado o imóvel em R$ 600.000,00 (seiscentos 

mil reais). 

4) O IMÓVEL OBJETO DA MATRÍCULA 31.175: O imóvel rural sem denominação, 

localizado na Fazenda Mathias, sito no Córrego Tanquinho e Marimbondinho, com as 

seguintes características: um tracto com 9,4093 hectares, circunscrito pelo seguinte 

roteiro: inicia-se o referido roteiro em um marco denominado M.1, cravado na margem 

esquerda da Rodovia Vicinal Victorio Prandi e divisa da fuga Couros Jales Ltda; daí 

segue em linha reta confrontando com Fuga Couros Jales Ltda na distância de 639,25 

metros com rumo de SE 38°36’19’’ NW, até o M.; deflete à direita e segue confrontando 

com propriedade da Sabesp na distância de 136,34 metros, com ângulo interno de 

100°33’19’’, até o M.3; daí deflete à direita e segue confrontando com a propriedade da 

Sabesp na distância de 70,44 metros, com ângulo interno de 155°26’43’’ até o M.4; daí 

deflete à direita e segue confrontando com a área de propriedade da Prefeitura 

Municipal de Jales (remanescente – atual Viveiro de Mudas) e Borbraz – Borracharia 

Brasil Ind. E Com. Ltda, na distância de 189,45 metros com remanescente mais 276,94 

metros com Borbraz - Borracharia Brasil Ind. E Com. Ltda, totalizando 466,39 metros 

com AZ de 153°39’47’’ até o M.5; daí deflete à direita e segue confrontando com área 

da P.M.J (remanescente), na distância de 177,42 metros com ângulo interno de 

92°11’41’’ até o M.6; daí deflete à esquerda e segue confrontando ainda com 

http://www.3torresleiloes.com.br/


 
 
Publicação e prazos do edital, Art. 887 do CPC: O edital será publicado na rede mundial de computadores, designado pelo juízo da execução. Conterá descrições detalhadas e, sempre que possível, ilustrada 
dos bens informando expressamente se o leilão se realizará na forma online ou presencial. Publicado pelo leiloeiro Marcos Roberto Torres no site www.3torresleiloes.com.br 

 
 

propriedade da P.M.J (remanescente), na distância de 181,69 metros com ângulo 

interno de 270°00’00’’ até o M.7, cravado na margem esquerda da rodovia Vicinal 

Victorio Prandi; daí deflete finalmente à direita e segue confrontando com a referida 

rodovia na distância de 9,16 metros com rumo de NE 60°01’SW até encontrar o M.1 

onde teve início a referida descrição perimétrica, tudo conforme consta na matrícula do 

imóvel registrada sob n° 31.175 do  Oficial de Registro de Imóveis de Jales, sem 

benfeitorias consideráveis. Reavaliado em R$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil 

reais). 

Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontram, sem 
garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições, antes das 
datas designadas para a alienação judicial.   
 
PREÇO: O preço minimo para venda será o da ultima avaliação (reavaliação no caso). 
 
VALOR DA DÍVIDA: R$ 9.757.950,35 (atualizado até Junho/2020)   
 
PRAZO: As propostas poderão ser apresentadas até 150 dias após a publicação do 
Edital, respeitando o valor mínimo e condições de cadastramento, através do site do 
leiloeiro www.3torresleiloes.com.br.    
 
DA VISITAÇÃO: Constitui ônus dos interessados examinar o imóvel a ser apregoado, 
podendo valer-se de pesquisa junto ao Registro de Imóveis e a Prefeitura. Ficou 
autorizada pelo despacho do Excelentíssimo Juízo a visitação do imóvel pelos 
interessados, devendo ser apresentada cópia do despacho, devidamente assinada, à 
qual se dá força de MANDADO JUDICIAL, que possibilita o ingresso e a visitação do 
imóvel a ser alienado, com comunicação prévia de 48 horas ao executado. 
 
É vedado aos depositários, criar embaraços à visitação do bem sob sua guarda, sob 
pena de ofensa ao artigo 77, inciso IV, do NOVO CPC, onde qualquer dificuldade 
encontrada será comunicado ao juízo.   
 
 
COMISSÃO: Concretizada a alienação, será pago pelo adquirente ao leiloeiro nomeado 
5% (cinco por cento) sobre o valor da alienação do imóvel, mediante depósito em conta 
vinculada aos autos em epígrafe, à ordem e à disposição deste Juízo;  
 
 
CONDIÇÕES DA ALIENAÇÃO/FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento deverá ser 
realizado de imediato pelo adquirente, por valor não inferior ao da última avaliação, por 
depósito judicial ou por meio eletrônico, nos termos do CPC, artigo 892; ou em 
prestações, cuja negociação incube ao corretor, que deverá seguir o que dispõe o CPC, 
artigos 895 a 898. O interessado em adquirir o bem em prestações poderá apresentar 
por escrito proposta do valor do lance a vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) 
meses, garantido por caução idônea e por hipoteca do próprio bem, quando se tratar de 
imóveis, nos termos do CPC artigo 895 §1°. As demais condições para aquisição do 
bem penhorado em prestações estão reguladas no CPC, artigo 895 e parágrafos;  
Nos feitos em que o credor seja a FAZENDA NACIONAL ficará facultado ao adquirente 
requerer o parcelamento administrativo do valor da alienação nos termos do Portaria 
PGNF 79/2014, observadas as condições previstas na Lei 8.212/1991, artigo 98 
(modificada pela Lei 9.528/1997), a ser formalizado diretamente na Procuradoria 
Seccional da Fazenda em Araçatuba (Rua Campos Sales, n° 70, centro, Araçatuba/SP, 
telefone (18) 2102 2200. Para efeito de parcelamento do valor da alienação, será 
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considerado o montante atualizado da dívida global da executada, correspondente em 
Junho/2020 a R$ 9.757.950,35. 
Havendo alienação, o comprador deverá depositar à disposição do Juízo, o valor da 
alienação (ou do sinal, em caso de prestações) e da comissão do leiloeiro, recolhendo 
respectivos valores em GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL – DJE, bem como as custas 
judiciais em GUIA DE RECOLHIMENTO UNIÃO – GRU, no prazo de 24 HORAS A 
PARTIR DO DEFERIMENTO DA VENDA. 
 
OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE: Eventuais ônus sobre o imóvel e todas as 
providências e despesas relativas á transferência do bem, tais como desocupação, ITBI, 
certidões, baixa de gravames, registro e outras despesas pertinentes, correrão por conta 
do arrematante, exceto eventuais débitos de IPTU e demais taxas e impostos, conforme 
o art. 130, “caput” e parágrafo único do CTN, bem como os débitos de condomínio (que 
possuem natureza “propter rem”), os quais ficam sub-rogados no preço da arrematação.    
 
DA ALIENAÇÃO: Ficam as partes advertidas de que, assinado o auto de alienação 
mediante alienação por iniciativa particular pelo Juiz, pelo leiloeiro, pela exequente e 
pelo adquirente e, se for presente, pela parte executada, a alienação considerar-se-á 
perfeita, acabada e irretratável. 
 
DA CARTA DE ALIENAÇÃO: Com o deferimento da proposta mais vantajosa pelo juiz 
responsável, e após o decurso do prazo previsto no § 2º do art. 903 do CPC/2015, será 
expedida carta de alienação do imóvel, para registro imobiliário, nos termos de § 2º do 
art. 880 do CPC/2015. Em caso de parcelamento, o imóvel ficará gravado com hipoteca 
em favor da União, nos termos do artigo 895, §1º do CPC.   
 
REMIÇÃO DA EXECUÇÃO, ADJUDICAÇÃO OU ACORDO: Se os executados, após 
a publicação do edital em epígrafe, pagar a dívida antes de adjudicado ou alienado o 
bem, ou sendo firmado acordo entre as partes, deverá arcar com a comissão do leiloeiro 
no importe de 2% sobre o valor acordado, nos termos da Resolução 236/2016 do CNJ, 
§ 3° e § 7, cabendo ao M.M Juiz determinar qual a forma será aplicada ao caso.   
 
DISPOSIÇÕES FINAIS: Diante de eventual proposta que não se harmonize com as 
condições acima fixadas, fica desde já determinado que o leiloeiro submeta a questão 
à apreciação deste Juízo, nos termos do art. 8° da Resolução CJF 160, de 08/11/11.  5.  
 
DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante a Vara onde estiver 
correndo a ação, ou no escritório do leiloeiro, 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, 
INTIMADOS das designações supra, se os executados forem revéis e não tiverem 
advogados constituídos, não constando nos autos seu endereço atual ou, ainda, não 
sendo ele encontrado no endereço constante do processo, a intimação considerar-se-á 
feita por meio do próprio edital de leilão. Será o edital, afixado e publicado na forma da 
lei.  Ciências às partes.   
 

Jales, 20 de abril de 2021 
 
 

FERNANDO CALDAS BIVAR NETO  
JUIZ FEDERAL 

http://www.3torresleiloes.com.br/

