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SEGUNDA VARA FEDERAL DE FRANCA 

Av. Presidente Vargas, 543, Cidade Nova, Franca/SP 

CEP 14.401-110 - Telefone: (16) 2104-5602 

e-mail: franca-se02-vara02@trf3.jus.br 

 
 
 
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE LEILÕES JUDICIAIS 
 
 

O Doutor SAMUEL DE CASTRO BARBOSA MELO, Meritíssimo 

Juiz Federal da Segunda Vara Federal de Franca, na forma da lei: 

 

FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele 

conhecimento tiverem e interessar possa, aos executados ou seus 

representantes legais, que por este Juízo se processam os autos abaixo 

relacionados, nos quais foram designados LEILÕES VIRTUAIS.   

 

I) DATA E HORÁRIO PARA ABERTURA DOS LANCES: 

 

Os lances poderão ser ofertados a partir da disponibilização do 

edital no site do leiloeiro - https://www.3torresleiloes.com.br - após o 

cadastro prévio nesse site, onde poderão ser obtidas maiores informações a 

respeito. No dia 24 de maio de 2022, às 13 horas, o leiloeiro passará à 

leitura do presente EDITAL para os interessados que estiverem 

acompanhando o ato em tempo real, informando eventuais lances até 

então ofertados, e receberá novos lances, tudo através do mesmo site, 

sagrando-se vencedor o de maior valor, nos termos deste Edital.  

Tendo em vista a sistemática adotada pelo Novo Código de Processo 

Civil, os leilões não se dividirão mais em 1ª e 2ª hastas. Os bens serão 

apregoados pelo preço mínimo que o Juízo fixar (art. 886, II, NCPC), 

considerando-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante 

https://www.3torresleiloes.com.br/
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deste Edital. Não se exigirá, numa primeira praça, como outrora, que o lance 

mínimo corresponda ao valor da avaliação. 

 

II) LEILOEIRO: MARCOS ROBERTO TORRES – matrícula JUCESP 

nº 633, Leiloeiro Oficial nomeado por este Juízo. 

Comissão do leiloeiro: em caso de arrematação, nos processos 

apregoados pelo(a) leiloeiro(a), sua comissão será de 5% (cinco por cento) 

sobre o valor da arrematação (art. 24, Parágrafo único do Decreto nº 21.981 de 

19/10/32), a ser paga pelo arrematante. Em caso de adjudicação nos cinco dias 

que antecedem o leilão, o adjudicatário pagará comissão ao(à) leiloeiro(a) no 

importe de 2% (dois por cento), salvo se for o exequente. O pagamento da 

comissão deverá ser realizado mediante depósito judicial. 

 

III) CUSTAS JUDICIAIS:  

As custas da arrematação serão depositadas em Juízo pelo 

arrematante e importarão 0,5% (meio por cento) do valor da arrematação, 

respeitado o limite mínimo de R$ 10,64 (dez reais e sessenta e quatro 

centavos), e o máximo de R$ 1.915,38 (um mil, novecentos e quinze reais e 

trinta e oito centavos). 

 

IV) INTIMAÇÕES:  

Se o executado for revel e não tiver advogado constituído, não 

constando dos autos seu endereço atual ou, ainda, não sendo ele encontrado 

no endereço constante do processo, a intimação considerar-se-á feita por meio 

deste Edital, nos termos do Parágrafo único, do art. 889, do novo Código de 

Processo Civil. 

No caso de diligência negativa de intimação dos cônjuges, credores 

hipotecários, condôminos, usufrutuários e/ou senhorios-diretos, ficam desde já 

intimados por este Edital.  
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Caso o depositário não seja localizado, fica desde logo intimado a 

apresentar o bem ou o equivalente em dinheiro em 5 (cinco) dias, sob as penas 

da lei. 

 

V) DA ARREMATAÇÃO:  

Salvo quando expressamente admitido o parcelamento, os licitantes 

ficam cientes de que a venda será feita à vista, mediante o pagamento do 

produto da alienação à ordem do Juízo, até o dia útil seguinte (art. 884, IV, do 

Novo Código de Processo Civil), durante o horário do expediente bancário. 

Caberá ao arrematante, ainda, o pagamento das custas judiciais e comissão 

do(a) leiloeiro(a), no mesmo prazo. Não será admitido o parcelamento do preço 

quando se tratar de bem móvel. 

O pagamento deverá ser efetivado em dinheiro, facultada a utilização 

da transferência eletrônica (TED), não se admitindo nenhuma outra forma de 

pagamento. Os depósitos serão feitos na agência 3995 da Caixa Econômica 

Federal – PAB da Justiça Federal de Franca. Os comprovantes dos depósitos 

deverão ser juntados aos autos pelo leiloeiro designado. Fica facultado ao 

arrematante juntar os comprovantes de depósito por advogado constituído. 

Nos executivos fiscais da União (Fazenda Nacional) em que houver 

deferimento do parcelamento do valor da arrematação, devem ser observadas 

as condições e procedimentos estabelecidos pela Portaria PGFN nº 79/2014, a 

qual segue anexa a este edital. 

Em todos os casos, a proposta de pagamento do lance à vista 

sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado (art. 895, § 7º, 

do Código de Processo Civil). 

Quando a arrematação for realizada em nome de pessoa jurídica, 

somente será aceita estando comprovados os poderes do representante legal 

para adquirir bens e/ou tomar dívidas em nome dela (cópia do ato constitutivo e, 

no caso de procurador, com procuração original, específica e com firma 

reconhecida por Tabelião). 
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Os bens poderão ser arrematados separadamente, admitindo-se o 

fracionamento dos lotes, desde que não haja licitantes para o lote inteiro, 

devendo sua aceitação ser decidida pelo(a) MM.(a) Juiz(a). 

 

VI) DO AUTO DE ARREMATAÇÃO:  

Após a declaração do lance vencedor, será lavrado pelo leiloeiro o 

auto de arrematação, que será assinado por ele, pelo arrematante (por 

preposição ao leiloeiro ou por ele próprio caso possua certificado digital) e pelo 

juiz, e, até o dia útil seguinte (art. 884, IV, do Novo Código de Processo Civil), 

durante o horário do expediente bancário, deverá o arrematante recolher as 

guias (de arrematação, de custas e de comissão do leiloeiro), podendo obter 

uma via do auto de arrematação. 

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. 

 

VII) ÔNUS QUANTO AOS BENS: 

Incumbirá aos interessados na arrematação dos bens levados a 

leilão a verificação da existência de eventuais pendências junto aos órgãos 

públicos competentes para registro da propriedade, tais como recolhimento de 

impostos, taxas e emolumentos cartorários porventura cobrados para seu 

registro, bem como em caso de transmissão de propriedade (ITBI). Havendo 

créditos relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil 

ou a posse de bens imóveis, o arrematante receberá o bem livre e 

desembaraçado, sub-rogando-se tais créditos no produto da arrematação, 

conforme estabelece o parágrafo único do art. 130 do CTN. Também se sub-

rogarão no preço taxas e multas que recaiam sobre veículos. 
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Ficarão sob a responsabilidade do arrematante os ônus pecuniários 

sobre os bens penhorados que não sejam excluídos pela sub-rogação acima 

mencionada. 

Fica esclarecido que no caso de penhoras e, por consequência, de 

arrematações sobre frações dos bens, eventual desmembramento (se permitido 

pela legislação) ou extinção de condomínio deverá ser providenciado pelo 

arrematante. 

Os bens serão entregues no estado em que se encontram, sem 

garantia contra defeitos, cabendo ao arrematante verificá-los antes de participar 

do leilão. Caso haja resistência do depositário, o interessado poderá requerer 

autorização judicial para examinar o bem previamente ao leilão. 

Excepcionalmente, serão apreciados casos em que haja flagrante e relevante 

divergência com a avaliação feita pelo oficial de justiça e a que for constatada 

pelo arrematante em até 10 dias da entrega. 

 

VIII) PERTURBAÇÃO DO LEILÃO: 

Ficam advertidos os interessados e os que acompanharem os leilões 

aqui mencionados que constitui crime previsto no art. 335, do Código Penal: 

“Art. 335. Impedir, perturbar ou fraudar concorrência pública ou venda 

em hasta pública, promovida pela administração federal, estadual ou municipal, 

ou por entidade paraestatal; afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante, 

por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem: 

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, ou multa, além 

da pena correspondente à violência. 

Parágrafo único: Incorre na mesma pena quem se abstém de 

concorrer ou licitar, em razão da vantagem oferecida.” 

 

IX) ENTREGA DOS BENS, CARTA DE ARREMATAÇÃO E 

IMISSÃO NA POSSE:  
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A carta de arrematação e/ou mandado de entrega serão expedidos 

após o decurso do prazo legal de 10 dias úteis para oposição de Impugnação à 

arrematação pela parte executada (art. 903, § 2º, do Código de Processo Civil).  

Tratando-se de execução fiscal proposta pela Fazenda Nacional, as 

expedições serão realizadas somente após a manifestação da exequente ou do 

decurso do prazo legal de 30 dias úteis para exercício do direito de adjudicação 

(art. 24, II, “b”, da Lei 6.830/1980). 

No caso de bens imóveis, estando ocupados por terceiros, 

caberá ao arrematante a adoção das medidas necessárias para imissão na 

posse. Na hipótese de estar o imóvel ocupado pelo executado e/ou seu 

representante legal, não havendo desocupação voluntária no prazo de 30 dias 

corridos, contados da arrematação, poderá o arrematante requerer seja 

expedido o mandado de imissão na posse. 

Ficam cientes os arrematantes de que, devido a necessidade de 

realização procedimentos de ordem burocrática, especialmente em casos 

de ônus sobre os bens, o registro de transferência de propriedade poderá 

demandar tempo para sua efetivação.  

 

X) DOS BENS:  

Os relacionados abaixo e constantes dos autos de penhora 

respectivos, relativos aos seguintes autos: 

 

1) PROCESSO Nº 0001475-87.2005.4.03.6113 – EXECUÇÃO FISCAL movida 

pela UNIÃO FEDERAL (Fazenda Nacional) contra BASS UREL 

MANUFATURAS EM COURO LTDA; JULIETA MARIA FRANCHINI NEVES. 

ADVOGADO: GILMAR MACHADO DA SILVA - OAB SP176398. (TERCEIRO 

INTERESSADO: LEA CRISTINA FRANCHINI NEVES. ADVOGADA: LUIZA 

GOMES GOUVEA MIRANDA - OAB SP297818) 

LOTE 1) IMÓVEL registrado sob a matricula n0 19.973, do 1º Cartório de 
Registro de Imóveis de Franca/SP, de propriedade de NEIDE FRANCHINI, 
assim descrito: UMA CASA DE MORADIA, situada nesta cidade de Franca -SP, 
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1º Subdistrito, na Rua Estevão Leão Bourroul, sob nº 2210, antigo nº 896, 
construída de tijolos, coberta de telhas, com todas suas benfeitorias, 
dependências e acessórios, instalações de água, luz e esgoto, bem como seu 
respectivo terreno e quintal, perfeitamente dividido, delimitado e fechado, 
medindo 8,40 m de frente para a referida via pública, igual dimensão aos 
fundos, confrontando com Vitor Radesca, por 22,15 ms, de ambos os lados, da 
frente aos fundos, confrontando do lado direito de quem da rua olha para o 
imóvel, com Máximo Marson e Joaquim Franco da Rocha e do lado esquerdo 
com Arthur Ferraro, encerrando dito terreno a área de 191,25 m², cadastrado na 
Prefeitura Municipal de Franca sob o número 01111160030700. Consoante AV. 
12/19.973, foi construída no imóvel objeto desta matrícula UMA CASA DE 
MORADIA que recebeu o número 2210 com frente para a Rua Estevão Leão 
Bourroul, com a área construída de 151,75m². 
  
OBSERVAÇÃO: a penhora recaiu sobre os direitos adquiridos em razão da 
escritura de doação lavrada no 1º Tabelião de Notas de Franca sobre o 
imóvel de matrícula nº 19.973 (ID 39580191, páginas 19/21), escritura essa 
que não foi levada a registro. Caberá ao ARREMATANTE a obrigação de 
tomar as medidas necessárias à regularização do imóvel perante a 
serventia imobiliária, em observação à continuidade registral (levar a 
registro a escritura de doação), arcando com o recolhimento dos 
respectivos emolumentos cartorários e impostos devidos.  
 
Localização dos bens: Rua Estevão Leão Bourroul, 2210, Franca/SP. 
Parcelamento: indeferido. 
Valor total do lote: R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) – em 17/1/2022 – ID 
239867368 
Preço mínimo do lote: R$ 313.000,00 (trezentos e treze mil reais). 
Valor da dívida: R$ 61.555,50 em 17/9/2021 (ID 105694944) 
 
 
2. PROCESSO Nº 0000423-51.2008.4.03.6113 – EXECUÇÃO FISCAL movida 
pela UNIÃO (FAZENDA NACIONAL) contra POINT SHOES LTDA. 
Advogado: ANTONIO JULIANO BRUNELLI MENDES - OAB SP178838 
 
LOTE 2) 6.600 (seis mil e seiscentos) metros quadrados de couro curtido e 
acabado, em diversas cores, estampas e texturas, próprio para confecção de 
bolsas e calçados. Valor estimado em R$ 75,00 o m². 
 
Localização do bem: Av. Alberto Pulicano, 3700, Franca-SP. 
Depositário: Cláudio Henrique Delbiano 
Parcelamento: indeferido. 
Valor total da avaliação: R$ 495.000,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil 
e reais) – em 22/11/2021 (ID 164776073) 
Preço mínimo do lote: R$ 247.500,00 (duzentos e quarenta e sete mil e 
quinhentos reais). 
Valor da dívida: R$ 158.058,61 em 16/09/2021 (ID 105738861) 
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3) PROCESSO Nº 5000765-59.2017.4.03.6113 – EXECUÇÃO DE TÍTULO 
EXTRAJUDICIAL movida pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL contra 
FARATON INDUSTRIA DE CALCADOS EIRELI – ME, JOSE VILBERTE 
FERREIRA e VALNEI FERREIRA.  ADVOGADO: ANTONIO DE PADUA 
FARIA - OAB SP71162 
  
LOTE 3.1 - UMA MÁQUINA INJETORA PARA PLÁSTICOS, vertical, de 2 
postos, modelo LVSC II 1200-740, ano de fabricação 2013, nº 2013 63 6263, 
comandada por C.L.P. Himaco, com sistema Hidráulico de válvulas Eletrônicas, 
com fluxo e pressão de carga própria, motor Hidráulico, no parafuso pré-
plastificado. 
 
Avaliação: R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). 
Preço mínimo: 100.000,00 (cem mil reais). 
 
LOTE 3.2 - UMA MÁQUINA DE APLICAR ETIQUETA TRANSFER, marca Sazi, 
modelo 118 IV, ano 2013, nº 25589, usado, em bom estado de conservação. 
 
Avaliação: R$ 12.000,00 (doze mil reais). 
Preço mínimo: R$ 6.000,00 (seis mil reais). 
 
LOTE 3.3 - UMA UNIDADE CONTROLADORA DE TEMPERATURA TF 015 W 
STD 220V - SÉRIE 1941 com reservatório e acompanha Torre, usada, ano 
2014, capacidade de refrigeração, 15.000 kcal, em bom estado de conservação. 
 
Avaliação: R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 
Preço mínimo: R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais). 
 
LOTE 3.4 - UMA TORRE DE RESFRIAMENTO DE ÁGUA, em bom estado de 
conservação, 
 
Avaliação: R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais). 
Preço mínimo: R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais). 
 
ÔNUS/CONSTRIÇÕES/RESTRIÇÕES: não informado. 
 
Localização dos bens: Rua Benedito Merlino, 495, Guanabara, Franca/ SP 
Depositário: José Vilberte Ferreira  
Parcelamento: indeferido. 
Valor total da avaliação: R$ 230.800,00 (duzentos e trinta mil e oitocentos 
reais) – em 12/7/2021 – id 57611746 
Preço mínimo do lote: R$ 115.400,00 (cento e quinze mil e quatrocentos 
reais). 
Valor da dívida: R$ R$ 285.153,31 em 20/05/2021 (ID 54369585) 
 
 

4) PROCESSO Nº 0002944-85.2016.4.03.6113 – EXECUÇÃO FISCAL movida 

pela UNIÃO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL contra MULT-VIRAS 
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COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA - EPP. Advogado: MARCIO 

ALEXANDRE PORTO - OAB SP204715 

LOTE 4.1) DUAS MÁQUINAS DE CONFORMAR (MOLDAR) PALMILHAS, CJ 

Máquinas, modelo 531, (conhecida como canhão), cor azul e branca, n° de série 

12 e 050, em bom estado de conservação e funcionamento:  

Avaliação: R$ 10.000,00 (dez mil reais) cada uma, totalizando R$ 20.000,00 

(vinte mil reais). 

Preço mínimo: 5.000,00 (cinco mil reais) cada uma, totalizando R$ 10.000,00 

(dez mil reais). 

LOTE 4.2) UMA MÁQUINA DE CONFORMAR (MOLDAR) PALMILHAS, USM, 

modelo 531, (conhecida como canhão), cor azul e branca, n° de série 186, em 

bom estado de conservação e funcionamento; 

Avaliação: R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

Preço mínimo: 5.000,00 (cinco mil reais). 

LOTE 4.3) UMA MÁQUINA DE CORTAR TIRAS Morbach, série n° 130, em bom 

estado de conservação e funcionamento. 

Avaliação: R$ 2.000,00 (dois mil reais). 

Preço mínimo: R$ 1.000,00 (mil reais). 

LOTE 4.4) UMA CHANFRADEIRA n º 034-22, cor azul e bege, com a mesa em 

fórmica e metal azul, com pedal, em bom estado de conservação e 

funcionamento. 

Avaliação: R$ 2.000,00 (dois mil reais). 

Preço mínimo: 1.000,00 (mil reais). 

LOTE 4.5) UMA RACHADEIRA Klein (conhecida como divisora de couro modelo 

DA 470), cor verde, sem placa de identificação de n° e modelo, em bom estado 

de conservação e funcionamento. 

Avaliação: R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 
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Preço mínimo: R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais). 

LOTE 4.6) DUAS MÁQUINAS DE FREQUÊNCIA, sendo uma Bel Air 

Pneumática, cor verde n° 100300031X10010, 5HGG/cm², e a outra sem placa 

de identificação, na cor azul, ambas em bom estado de conservação e 

funcionamento. 

Avaliação: R$ 10.000,00 (dez mil reais) cada uma, totalizando RS 20.000,00. 

Preço mínimo: R$ 5.000,00 (cinco mil reais) cada uma, totalizando R$ 10.000,00 

(dez mil reais). 

LOTE 4.7) UM BALANCIM PONTE com painel de comando Polimaq, cor azul e 

branca, sem placa de identificação, em bom estado de conservação e 

funcionamento. 

Avaliação: R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 

Preço mínimo: R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais). 

 
Localização dos bens: Rua Maranhão, 1635, Franca/SP. 
Depositário: Moisés Alves Cardoso. 
Parcelamento: indeferido. 
Valor total do lote: R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais) em 4.2.2022 (ID 
241747818) 
Preço mínimo do lote: R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais). 
Valor da dívida: R$ 62.469,01 em 24/9/2021 (ID 84455434) 

 
 

5) PROCESSO Nº 0001469-41.2009.4.03.6113 - EXECUÇÃO FISCAL movida 

pela UNIÃO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL contra VACCARO 

COMPONENTES PARA SOLADOS LTDA. Advogados do(a) EXECUTADO: 

SINTIA SALMERON - SP297462, OMAR AUGUSTO LEITE MELO - SP185683. 

Terceiro interessado (proprietário): REALTY EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA.  

LOTE 5.1) IMÓVEL transposto na matrícula de nº 81.114, do 1º CRI de 

Franca/SP, assim descrito: UM APARTAMENTO SOB Nº. 118, localizado no 

PRIMEIRO PAVIMENTO do edifício CONFORT HOTEL FRANCA, situado nesta 

cidade de Franca, 1º subdistrito, com frente para a avenida Paulo Roberto 
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Cavalheiro Coelho, nº. 1.505, no Jardim Alvorada, contendo a área privativa de 

24,12450ms2., área comum de divisão proporcional de 25,339535ms2., 

perfazendo a área total de 49,464035ms2., correspondendo à fração ideal de 

participação no terreno de 0,00877193, cabendo ao apartamento o direito de 

uso de uma vaga individual e indeterminada no estacionamento coletivo 

localizado no térreo, bem este de propriedade de Franca Realty 

Empreendimentos Imobiliários (terceiro ofertante). 

Avaliação: R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais). 

Preço mínimo: 66.000,00 (sessenta e seis mil reais). 

 

LOTE 5.2) IMÓVEL transposto na matrícula de nº. 81.115, do 1º CRI de 

Franca/SP, assim descrito: UM APARTAMENTO SOB Nº. 119, localizado no 

PRIMEIRO PAVIMENTO do edifício CONFORT HOTEL FRANCA, situado nesta 

cidade de Franca, 1º subdistrito, com frente para a avenida Paulo Roberto 

Cavalheiro Coelho, nº. 1505, no Jardim Alvorada, contendo a área privativa de 

24,12450ms2., área comum de divisão proporcional de 25,339535ms2., 

perfazendo a área total de 49,464035ms2., correspondendo à fração ideal de 

participação no terreno de 0,00877193, cabendo ao apartamento o direito de 

uso de uma vaga individual e indeterminada no estacionamento coletivo 

localizado no térreo, bem este de propriedade de Franca Realty 

Empreendimentos Imobiliários (terceiro ofertante). 

Avaliação: R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais). 

Preço mínimo: 66.000,00 (sessenta e seis mil reais). 

 

LOTE 5.3) IMÓVEL transposto na matrícula de nº. 81.116, do 1º CRI de 

Franca/SP, assim descrito: UM APARTAMENTO SOB Nº. 120, localizado no 

PRIMEIRO PAVIMENTO do edifício CONFORT HOTEL FRANCA, situado nesta 

cidade de Franca, 1º subdistrito, com frente para a avenida Paulo Roberto 

Cavalheiro Coelho, nº. 1.505, no Jardim Alvorada, contendo a área privativa de 

24,12450ms2., área comum de divisão proporcional de 25,339535ms2., 

perfazendo a área total de 49,464035ms2., correspondendo à fração ideal de 
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participação no terreno de 0,00877193, cabendo ao apartamento o direito de 

uso de uma vaga individual e indeterminada no estacionamento coletivo 

localizado no térreo, bem este de propriedade de Franca, bem este de 

propriedade de Franca Realty Empreendimentos Imobiliários (terceiro ofertante). 

Avaliação: R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais). 

Preço mínimo: R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais). 

 
Localização dos bens: Av. Paulo Roberto Cavalheiro Coelho, nº. 1.505, 
Jardim Alvorada, Franca/SP. 
Depositário: 
Parcelamento: deferido, nos termos da Portaria 79/2014 PGFN. 
Valor total do lote: R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais) em 15.2.2022 
(ID 243464594) 
Preço mínimo do lote: R$ 198.000,00 (cento e noventa e oito mil reais). 
Valor da dívida: R$ R$ 393.857,74 em 24/8/2021 (ID 91838071) 

 
 

6) PROCESSO Nº 0000745-32.2012.4.03.6113 - EXECUÇÃO FISCAL movida 

pela UNIÃO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL contra LUCELIA PEIXOTO 

PUCCI - EPP, LUCELIA PEIXOTO PUCCI. Advogados do(a) EXECUTADO: 

RAFAEL DELLA TORRE DE OLIVEIRA - SP354661, DENIS RIBEIRO MIGUEL 

- SP349620.  

LOTE 6.1) IMÓVEL transposto na matrícula de nº 72.953, do 1º CRI de 

RIBEIRÃO PRETO/SP, assim descrito: APARTAMENTO Nº. 12, situado no 2º 

pavimento ou 1º andar do Condomínio Residencial São Gabriel, na cidade de 

Ribeirão Preto, na Rua Barão do Amazonas, nº. 2362, com área útil de 68,51 

metros quadrados, área comum de 33,9391 metros quadrados e a área total de 

102,4491 metros quadrados, correspondendo ainda uma fração ideal de 

4,9160% no terreno e nas coisas de uso comum, confrontando pela frente de 

quem da sala olha para fora com o corredor de circulação, do lado direito com o 

apartamento nº 13, do lado esquerdo com o apartamento nº 11 e nos fundos 

com área comum do condomínio e prédio nº 2344 da Rua Barão do Amazonas, 

cabendo-lhe ainda uma vaga individual e indeterminada na garagem coletiva, 

situada no subsolo. Cadastrado na Prefeitura Municipal sob o nº 140.857, de 

propriedade de Lucélia Peixoto Pucci (alienação para Cacilda Peixoto Pucci 
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Veloso reconhecida como ineficaz – com fraude à execução em relação à 

exequente.) 

Observação: o imóvel tem boa localização, tem acabamento simples e possui os 

seguintes cômodos: a) sala, revestida com piso cerâmico, e nela, além da porta 

de entrada, há duas portas, uma com acesso para a cozinha e outra para 

acessar a suíte; b) suíte, na qual há dois ambientes, sendo um quarto e um 

banheiro, o qual é o único do imóvel, no quarto há armário embutido e ambos os 

ambientes estão revestidos com piso cerâmico idêntico ao da sala e, ainda, há 

revestimento nas paredes do banheiro; c) cozinha, com revestimento em piso 

frio e azulejo em metade da parede onde se situa a pia; no final da cozinha há 

uma porta com acesso à área de serviço; d) área de serviço, com piso cerâmico 

e azulejo nas paredes.. 

Localização dos bens: Rua Barão do Amazonas, nº. 2362, Franca/SP. 
Depositário: LUCELIA PEIXOTO PUCCI  
Parcelamento: indeferido, nos termos da Portaria 79/2014 PGFN. 
Valor total do lote: R$ 190.000,00 - cento e noventa mil reais em 2/8/4/2022 
Preço mínimo do lote: R$ 114.000,02 (setenta e seis mil reais e dois 
centavos). 
Valor da dívida: R$ 393.857,74 em 24/8/2021 (ID 91838071) 

 
 

7) PROCESSO Nº 0002229-14.2014.4.03.6113 - EXECUÇÃO FISCAL movida 

pelo INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS 

(IBAMA) contra ITALY FOOTWEAR INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA – ME, 

LUIZ ANTONIO BARATO. 

LOTE 7.1) Veículo marca GM, modelo ONIX 1.0 MT, placa FLU 7882, 

ano/modelo 2013, 4 portas, cor branca, Álcool/Gasolina, Renavam 005556997. 

Ônus/restrições/constrições:  

FINANCEIRA – Alienação fiduciária: R$ 14.080,74 

MULTA DER: R$ 130,16 

IPVA: R$ 952,52 

Localização do bem: Rua Major Claudiano, 1700, apto 33, Franca/SP. 
Depositário: LUIZ ANTONIO BARATO 
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Parcelamento: indeferido, nos termos da Portaria 79/2014 PGFN. 
Valor total do lote: R$ 39.923,00 em 21/3/2022 (ID 246342885) 
Preço mínimo do lote: R$ 19.961,50 (dezenove mil, novecentos e sessenta 
e um reais e cinquenta centavos). 
Valor da dívida: R$ 3.442,99 (três mil, quatrocentos e quarenta e dois reais 
e noventa e nove centavos) em 7/3/2022 (ID 244998323). 

 
 

8) PROCESSO Nº 0003116-71.2009.4.03.6113 - EXECUÇÃO FISCAL movida 

pelo UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL contra AMAZONAS 

INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. Advogados: PAULO AGESIPOLIS GOMES 

DUARTE - OAB SP134336; EDUARDO HENRIQUE VALENTE - OAB 

SP185627 

LOTE 8.1) IMÓVEL DE MATRÍCULA Nº 6.393 DO 2º CRIA DE FRANCA, assim 

descrito: UM TERRENO situado nesta cidade, composto do lote 1, quadra 12, 

do loteamento denominado Jardim Roselândia, e compreendido dentro das 

seguintes dimensões e confrontações: 346,50 metros de frente no lado par da 

rodovia Franca-Araxá (atual rodovia Franca-Pedregulho, ou ainda Rodovia 

Cândido Portinari); 348,30 metros aos fundos, confrontando com propriedade de 

Amazonas Produtos para Calçados S/A, por 114,00 metros de um lado, 

confrontando com o Sistema Recreio, por 154,00 metros do outro lado 

confrontando com propriedade de Amazonas Produtos para Calçados S/A, 

encerrando área de 46.309,00 metros quadrados, de propriedade de Amazonas 

Produtos para Calçados Ltda. 

Localização do bem: Rodovia Cândido Portinari (Rodovia Franca-Araxá), 
Franca/SP. 
Depositário: JOSÉ AUGUSTO ESCOBAR 
Parcelamento: indeferido, nos termos da Portaria 79/2014 PGFN. 
Valor total do lote: R$ 18.523.700,00 em 3/2/2022 (ID 241596727) 
Preço mínimo do lote: R$ 11.114.220,00 (onze milhões, cento e quatorze 
mil, e duzentos e vinte reais). 
Valor da dívida: R$ 794.651,60 (setecentos e noventa e quatro mil, 
seiscentos e cinquenta e um reais e sessenta centavos) em 25/3/2022 (ID 
246968093). 

 
 

IX) PROCESSO Nº 5001948-60.2020.4.03.6113 - EXECUÇÃO FISCAL movida 

pelo UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL contra SILVIA HELENA DE 
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SOUZA BAPTISTA CANTEIRO, SILVIA HELENA DE SOUZA BAPTISTA 

CANTEIRO - EPP 

LOTE 9.1) IMÓVEL DE MATRÍCULA nº 87.324 do 1º CRI:- UM TERRENO, 

situado nesta cidade de Franca, 1º subdistrito, no loteamento denominado 

“PROLONGAMENTO DO JARDIM ÂNGELA ROSA”, composto dos lotes nº 19 e 

20 da Quadra 48, com as seguintes medidas e confrontações: de forma regular, 

medindo 20,00 metros retilíneos para a Rua Jabra Abrão, por 20,00 metros 

confrontando com o lote nº 10 e nº 11, por 25,00 metros de ambos os lados da 

frente aos fundos, confrontando de um lado com o lote nº 18 e do outro lado 

confrontando de um lote nº 18 e de outro lado confrontando com o lote nº 21, 

com área de 500,00 m². No local, foi CONSTRUÍDO UM GALPÃO, o qual tem 

ÁREA TOTAL de 543,04m², o qual se encontra em bom estado de conservação 

e útil à exploração econômica, como estabelecimento empresarial. 

ÔNUS/RESTRIÇÕES/CONSTRIÇÕES: 

Penhora: 5001992-16.2019.4.03.6113 (2ª Vara Federal de Franca) 

Localização do bem: Rodovia Cândido Portinari (Rodovia Franca-Araxá), 
Franca/SP. 
Depositário: JOSÉ AUGUSTO ESCOBAR 
Parcelamento: indeferido, nos termos da Portaria 79/2014 PGFN. 
Valor total do lote: R$ 800.000,00 em 22/10/2021 (ID 141745223) 
Preço mínimo do lote: R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais). 
Valor da dívida: R$ 209.848,63 (duzentos e nove mil, oitocentos e quarenta 
e oito reais e sessenta e três centavos) em 3/3/2022 (ID 244479399). 

 
 
 
E para que o presente EDITAL chegue ao conhecimento das 

partes, de terceiros interessados e do público em geral, para que não possam, 
no futuro, alegar ignorância, expediu-se o presente na data da assinatura 
eletrônica, que será publicado na forma da lei e afixado no local de costume. Eu, 
Adilson Eustáquio Gaia, digitei. 

 
 

 

SAMUEL DE CASTRO BARBOSA MELO 
Juiz Federal 

assinado eletronicamente 
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ANEXO ÚNICO 

 

 

PORTARIA PGFN Nº 79, de 03 de fevereiro de 2014 

 

Disciplina o parcelamento do valor 

correspondente à arrematação de bem em hasta 

pública nas execuções fiscais promovidas pela 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. 

 

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. 1º 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. 2º 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. 3º 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. 4º O parcelamento do valor da arrematação será limitado ao montante da dívida ativa 

objeto da execução. 
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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. 5º 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. 6º Caso o valor da arrematação se mostre insuficiente para liquidar o débito em 

cobrança, a execução deverá prosseguir pelo saldo remanescente. 

 

Art. 7º 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. 8º 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. 9º 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. 
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§ 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, 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. 
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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 

 

ANEXO ÚNICO 

 

Requerimento de Parcelamento de Arrematação 

O parcelamento está condicionado ao preenchimento das condições legais. Verifique as 

condições e documentação no endereço www.pgfn.gov.br. 

 

NOME/EMPRESA (arrematante): 

___________________________________________________ 

 

CPF/CNPJ: 

_____________________________________________________________________ 

 

TELEFONE: (____) _________________ E-MAIL: 

_____________________________________ 

 

ENDEREÇO: 

_______________________________________________________________________

___, Requer o parcelamento do valor da arrematação, ocorrida nos autos do processo de 

execução fiscal n. _____________________, que tramita perante a 

___________________________________________ (informar o juízo), em ___ 

(_______________________) parcelas mensais. 

 

Para tanto, informa: 

 

Valor do bem arrematado: R$ ______________ 

(___________________________________ reais) 

 

Valor pago à vista ao executado, no caso do parágrafo único do art. 4º da Portaria: 

 

R$ _______________ (____________________________________ reais) 

 

Valor a ser parcelado: R$ ________________ 
(____________________________________ reais) 

 

Data da arrematação: ___/___/___ 

 

Informa, ainda, que foram pagas as seguintes parcelas, a título de antecipação: 
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Data ___/___/___ Valor: R$ _______________ 

(___________________________________ reais) 

 

Data ___/___/___ Valor: R$ _______________ 

(___________________________________ reais) 

 

 

Data ___/___/___ Valor: R$ _______________ 

(___________________________________ reais) 

 

Junta, em anexo, comprovante de protocolo do registro exigido nos arts. 7º e/ou 8º desta 

Portaria, bem como cópias da avaliação judicial do bem leiloado, do resultado da hasta 

pública e da carta de arrematação. 

 

Declara, por fim, ter conhecimento de que a falta de pagamento de quaisquer das 

prestações mensais implicará na imediata rescisão do parcelamento, 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 1991. 

 

______________________, ____ de ____________________ de ______ 

 

(local) (data) 

 

______________________________________ 

 

(assinatura do interessado ou representante legal) 

 

Nome (de quem assina): 

_________________________________________________________ 

 

Endereço (de quem assina) 

_______________________________________________________ 

 

CPF: _______________________________ Telefone: (_____) 

__________________________ 


