
 

 

 
REGRAS PARA PARTICIPAÇÃO NA HASTA PÚBLICA UNIFICADA DA JUSTIÇA 
FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO PAULO 
 
1) Os interessados na arrematação dos bens deverão cadastrar-se previamente, com 
antecedência mínima de 72 horas da data do evento, no sítio eletrônico indicado, 
preenchendo os dados pessoais e observando todas as condições estabelecidas no 
presente edital de leilão, cujas regras sempre prevalecerão acaso haja divergência com 
o sistema de leilão eletrônico ou sítio na rede mundial de computadores em que ocorrer 
a hasta.  
2) O cadastramento deverá ser realizado no sítio na rede mundial de computadores em 
que a hasta será realizada e constituirá requisito indispensável para a participação, 
responsabilizando-se o interessado, civil e criminalmente pelas informações lançadas. 
2.1) O cadastro do interessado implicará aceitação da integralidade das disposições 
deste edital e estará sujeito à conferência de identidade do interessado em banco de 
dados oficial. 
2.2) Após o recebimento dos documentos físicos exigidos, o leiloeiro confirmará ao 
interessado seu cadastramento via e-mail, ou por emissão de “login” e senha definitiva 
ou provisória, sendo que esta última deverá ser, necessariamente, alterada pelo usuário, 
e será de natureza pessoal e intransferível, cujo uso indevido é de exclusiva 
responsabilidade do interessado. 
2.3) Os documentos físicos exigidos, e abaixo relacionados, deverão ser encaminhados 
para a Rua Alice Além Saad, 855, Sala 2305 – Centro Empresarial Castelo Branco - 
Nova Ribeirânia, Ribeirão Preto/SP - CEP – 14096-570, com a devida antecedência, por 
meio dos Correios ou pessoalmente, no horário comercial: 
2.3.1) Os interessados deverão encaminhar cópia autenticada dos documentos de 
identificação pessoal (Carteira de Identidade, CPF e comprovante de residência), 
Procuração com poderes para que o leiloeiro assine o Auto de Arrematação em seu 
nome, com firma reconhecida por Cartório de Notas. Havendo interesse em mais de um 
lote, deverão ser encaminhadas cópias suficientes. 
2.3.2) Poderá o interessado em participar da hasta, cadastrar-se por meio de 
certificação digital, hipótese em que estará desobrigado do envio dos documentos 
pessoais exigidos neste edital. 
2.3.3) Tratando-se de pessoa jurídica, deverá ser encaminhada cópia autenticada de 
seus atos constitutivos (contrato social, ata de assembleia, etc.). Se a empresa estiver 
representada por sócio, este deverá encaminhar também, cópia autenticada do 
documento de identidade, comprovação da capacidade para contrair obrigações em 
nome da sociedade e Procuração com poderes para que o leiloeiro assine o Auto de 
Arrematação, com firma reconhecida por Cartório de Notas. Em caso de arrematação, 
a cópia autenticada dos atos constitutivos e procuração, se houver, serão encaminhados 
à vara onde tramita o respectivo processo. Assim, havendo interesse em mais de um 
lote, deverão ser encaminhadas cópias suficientes. 
2.4) Tratando-se de representação por meio de preposto, além da cópia autenticada do 
documento de identidade deste, deverá ser encaminhado, em via original, procuração 
com poderes específicos para arrematação de bens em nome da sociedade, inclusive, 
para obrigar a sociedade em caso de parcelamento de lance, na forma prevista neste 
Edital. 
2.5) Os modelos de Procuração, Procuração com poderes para que o leiloeiro assine 
os documentos necessários em nome do arrematante, estarão à disposição no sítio na 
rede mundial de computadores em que a hasta será realizada. 
2.6) Tratando-se de produtos controlados, o interessado deverá encaminhar 
antecipadamente, toda a documentação necessária para aferição de sua regularidade  
 



 

 

 
perante os órgãos controladores, em especial quanto à habilitação para aquisição, 
transporte e comercialização dos bens arrematados. 
 
3) Não poderão ser arrematantes: 
a) as pessoas definidas no artigo 890 do Código de Processo Civil, inciso I, quanto aos 
bens confiados à sua guarda e responsabilidade; inciso II, quanto aos bens confiados à 
sua administração e para alienação; inciso III, quando lotados ou atuarem perante a 
Justiça Federal da Terceira Região; além dos previstos nos incisos IV e V, do mesmo 
artigo. 
b) o executado, em relação aos bens que foram objeto de constrição judicial em seu 
próprio processo; 
c) os sócios das pessoas jurídicas executadas, incluídos ou não no pólo passivo do 
respectivo processo; 
d) os advogados, que patrocinem ou já tenham patrocinado interesse do executado ou 
do exequente (previsto no art. 890, inciso VI) no processo em que penhorados os bens 
oferecidos em hasta pública, ainda que compareça como mandatário de terceiro 
estranho àquela relação jurídica; 
e) as pessoas físicas ou jurídicas que sofrerem as penalidades previstas no item 20 do 
presente Edital. 
f) Os incapazes, nos termos dos artigos 3º, 4º e 5º do Código Civil Brasileiro; 
3.1) os arrematantes inadimplentes perante a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional 
– PGFN, não poderão arrematar de forma parcelada. 

 


