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EXECUÇÃO FISCAL Nº 0019442-94.1900.4.02.5001/ES

EXEQUENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

EXECUTADO: ASSOCIACAO BENEF DOS FERROV ESTRADA DE FERR VIT A MINAS

DESPACHO/DECISÃO

                       Considerando a necessidade de maior efetividade aos leilões

desta 3ª VEFF:

                       1- Nomeio a leiloeira HIDIRLENE DUSZEIKO órgão auxiliar

deste Juízo, nos termos dos arts. 149, 883 e 884 do CPC/2015, devendo proceder à

preparação dos processos para o 1º e 2º leilões, nas modalidades presencial e eletrônica,

que designo para o dia  18 de agosto de 2020, a partir das 13:00 h (o primeiro) e 13:30

h (o segundo), no auditório da sede desta Seção Judiciária localizado na Av. Marechal

Mascarenhas de Moraes, 1877, Bairro Monte Belo, Vitória/ES, nos termos do art. 886, V

do CPC/2015; tudo conforme o art. 23 da Lei nº. 6.830/80.

                        2- A intimação do(s) executado(s) que possuir(em) advogado(s)

constituído(s) nos autos será feita mediante intimação eletrônica da presente

decisão. Caso o(s) executado(s) não possua(m) advogado(s) constituído(s), a sua

intimação será realizada mediante carta registrada, mandado ou considerada realizada

por ocasião da publicação do edital do leilão, expediente a ser utilizado nas hipóteses do

executado ser revel e não possuir advogado constituído nos autos, inexistência de

endereço atualizado ou não localização no endereço do processo (art. 889, I e parágrafo

único, do CPC/2015); também deverão ser intimados seu cônjuge, se casado for, o

coproprietário, em se tratando de bem indivisível do qual tenha sido penhorada fração

ideal, o depositário e os demais credores (art. 889 do CPC/2015), cientificação esta que

deverá ser feita mediante carta registrada (ou qualquer outro meio idôneo) pela

leiloeira nomeada, ficando, desde já, autorizada a expedir e cumprir os mandados por

ordem deste Juízo. Caso o executado não possua advogado, sua intimação poderá ser

realizada pela via postal ou considerada feita por ocasião da publicação do edital do

leilão (art. 889, § 1º, CPC/2015). Tais intimações far-se-ão, no mínimo, 05 (cinco) dias

antes do leilão (889 CPC/2015).

                        3 – A leiloeira procederá à constatação dos bens, tanto imóveis

quanto móveis antes do leilão. Tratando-se de veículo automotor, fica a leiloeira

autorizada a removê-lo(s), às suas expensas, ao seu depósito, situado na Rua Jurandir

Ferreira, nº. 10, Barra do Jucu, Vila Velha/ES, ficando constituída, nesta hipótese e
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durante o tempo necessário à realização do certame, fiel depositária do(s) bem(ns).

Deverá, ainda, a leiloeira, proceder à reavaliação, se constatar que o valor atribuído na

última avaliação não mais corresponde ao valor de mercado do(s) bem(ns)

penhorado(s), diligenciando, junto aos Cartórios de Registro de Imóveis/DETRAN,

dentre outros, que deverão fornecer certidão de ônus atualizada do bem,

independentemente de recolhimento de custas ou emolumentos (art. 39 da LEF).

Devendo ainda informar no processo a situação atualizada do bem junto as Prefeituras,

INCRA e Instituições Financeiras a respeito da plena propriedade dos bens. Em caso de

veículos gravados com cláusula de financiamento de alienação fiduciária, leasing ou

arrendamento mercantil, deverá ter acesso ao saldo devedor, devendo também obter

junto ao síndico/administradora do condomínio, o valor dos débitos condominiais, se

houver. Todas as certidões e extratos de débitos deverão ser prontamente entregues à

leiloeira. Os Órgãos mencionados deverão prontamente fornecer, isentos de ônus,

certidões atualizadas da matrícula do imóvel, incluindo matrículas de confrontantes,

mapas, croquis, detalhamento por coordenadas, e demais documentos que esta auxiliar

do Juízo reputar importantes para o objeto de delimitação. Não sendo localizado(s) o(s)

bem(ns), será dada vista à parte credora.

                        4- Deve ser observado pela leiloeira o disposto no art. 889 do

CPC/2015, devendo promover as notificações necessárias de eventuais titulares de

garantia real averbada à margem da matrícula relativa ao bem, ficando autorizada a

expedir e cumprir via carta registrada os mandados de intimação por ordem deste

magistrado.

                       5– Realizada a constatação, a leiloeira expedirá o edital de

leilão, que será publicado no DJE com os requisitos do art. 886 do CPC/2015, em prazo

não superior a 30 (trinta) e nem inferior a 10 (dez) dias antes do leilão, devendo constar

a observação de atenção por parte do arrematante ao disposto no art. 892 do CPC/2015,

e a forma de parcelamento para pagamento do lanço, quando oferecido pela parte

exequente. Deverá constar no referido edital como ÔNUS DO ARREMATANTE:  (1) cabe

ao arrematante custear o transporte do bem arrematado, respeitadas as regras de

segurança pertinentes, bem como providenciar o pagamento de despesas relativas ao

registro da transferência da propriedade; (2) em caso de arrematação de domínio

útil/direito de ocupação de terreno de marinha, fica a cargo do arrematante o

pagamento do laudêmio, para fins de transferência do domínio útil/direitos de

ocupação; (3) em caso de arrematação de imóvel, o adquirente de unidade responde

por eventuais débitos do alienante em relação ao condomínio, inclusive multas e juros

moratórios, nos termos do art. 1.345 do Código Civil.

                        6 – O edital será afixado em local visível na sede do Juízo

(quadro de avisos da 3ª VFEF).

                        7- Não será aceito lance que ofereça preço vil inferior a 50% do

valor da avaliação, conforme disposto no art. 891 do CPC/2015.

                        8 – Será arbitrada em 6% (seis por cento) a comissão da

leiloeira nomeada (art. 24, parágrafo único, do Decreto 21.981/1932), a ser paga pelo

arrematante (art. 901, §1º, do CPC/2015), que deverá arcar, ainda, com as despesas

decorrentes do registro de transferência e do transporte do bem arrematado, bem

como com o percentual de 0,5% (meio por cento) referente às custas de arrematação

(respeitado o limite mínimo de 10 UFIR e máximo de 1.800 UFIR), recolhidas na Caixa
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Econômica Federal, por meio de GRU Judicial, com os seguintes dados: Unidade

Gestora – 090014; Gestão – 00001; Código de Recolhimento – 18710-0; tudo calculado

sobre o valor da arrematação.

                     9 – Em caso de adimplemento ou pedido de parcelamento da

dívida após a intimação, pessoal ou por edital, deverá o executado pagar comissão à

leiloeira no percentual de 2,5 % (dois vírgula cinco por cento), calculada sobre o valor

da avaliação judicial, ou débito exequendo, o que for menor, limitado a R$ 5.000,00

(cinco mil reais). Em se tratando de bem já removido para o depósito, a parte devedora

deverá ressarcir a leiloeira das custas de remoção e armazenamento.

                      10 – O(s) bem(ns) poderá(ão) ser adjudicado(s) pela parte

exequente nas seguintes hipóteses:

                       a) antes do leilão, ou findo este sem licitantes, pelo preço da

avaliação;

                        b) havendo licitantes, com preferência, em igualdade de

condições com a melhor oferta, no prazo de 30 (trinta) dias, devendo ser observado,

ainda, o disposto no parágrafo único do art. 24 da citada Lei nº. 6.830/80.

                      11 - No dia do leilão, deverá a leiloeira advertir a respeito do art.

892 e 895 do CPC/2015, bem como de ônus ou débito incidente sobre o bem.

 

                        12 – Cabe à parte credora:

a ) requerer a adjudicação do bem, antes do leilão (art. 24, I, da Lei

6.830/80); ou manifestar, desde já, a intenção de fazê-lo findo o leilão (art. 24, II). No

silêncio, presumir-se-á a falta de interesse na adjudicação;

b) fornecer o valor atualizado do débito;

c) informar sobre eventual pedido de parcelamento.

 

13 -- Restando negativo o leilão, e em aplicação analógica dos artigos 373 e

374 do Provimento nº 62, de 13/07/2017, da Corregedoria Regional da Justiça Federal

da 4ª Região (Consolidação Normativa), fica desde já autorizada a venda direta dos bens

penhorados, somente pela internet, no site indicado pela Leiloeira, observando-se as

regras gerais e específicas já fixadas, inclusive os preços mínimos estabelecidos para o

segundo leilão, e mais o seguinte:

a) período ininterrupto de disponibilidade para lance, pelo prazo de 60 

(sessenta) dias;

b) o valor da maior oferta deve ser apurado e comunicado ao Juízo em até

02 dias após o término do prazo estipulado no item anterior;

c) ao final do prazo, o maior lance recebido ficará sujeito à homologação
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deste Juízo;

d) homologada a proposta pelo Juízo, o pagamento das parcelas deverá ser

feito mediante depósito judicial, em conta vinculada a este processo, aberta quando do

primeiro recolhimento.

14 -Restando inviabilizada a venda direta dos bens penhorados (caso, por

exemplo, de bens inservíveis, sucata ou sem colocação em mercado), propostas de

compra por valores inferiores a esses balizamentos poderão ser submetidas à

apreciação judicial para provimento específico.

Intimem-se, inclusive a Leiloeira, oportunizando-se-lhe vista dos autos.

                        Diligencie-se.

 

Documento eletrônico assinado por RONALD KRUGER RODOR, Juiz Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da

Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da

autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o

preenchimento do código verificador 500000591058v2 e do código CRC 2d897a44.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): RONALD KRUGER RODOR

Data e Hora: 22/4/2020, às 15:54:12
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