
EDITAL DE LEILÃO 01/2020 

  

O DR. LEANDRO ANDRÉ TAMURA, JUIZ FEDERAL DA 1ª VARA FEDERAL DE FRANCA, 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO, 13ª SUBSEÇÃO, ETC. 

   

FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, bem como a todos 

aqueles que se interessarem, que por este Juízo se processam as ações que adiante serão 

relacionadas, e que foram designados LEILÕES VIRTUAIS e SUCESSIVOS, sendo que foram 

agendados os seguintes períodos para recebimento dos lances: 

  

1º período: abertura em 10 de novembro de 2020 (quarta-feira), às 14 horas e 

encerramento em 17 de novembro de 2020 (quarta-feira), às 14 horas. 

2º período: abertura em 04 de fevereiro de 2021 (quinta-feira), às 14 horas e encerramento 

em 11 de fevereiro de 2021 (quinta-feira), às 14 horas. 

 

Os procedimentos de Leilão atenderão às disposições do Código de Processo Civil, assim como 

com as disposições específicas da Lei nº 6.830/80, destacando-se: 

I. Os bens ficarão disponíveis no site abaixo indicado durante o primeiro período do certame 

pelo preço mínimo que o Juízo fixar (artigo 886, inc. II, Código de Processo Civil). 

II. Serão recebidos somente lances virtuais e servirá como leiloeiro público o Sr. Marcos 

Roberto Torres (CPF 159.954.488-11, Matrícula Oficial JUCESP nº 633, Matrícula Rural 

FAESP nº 278) nomeado por este Juízo. 

O Leilão será realizado através do site www.3torresleiloes.com.br, no qual poderão ser obtidas 

as informações necessárias para cadastro prévio dos licitantes, acesso à plataforma virtual, 

aceitação das condições do presente Leilão e demais requisitos para viabilizar a oferta de lances 

e arrematações. 

III. Poderá oferecer lance quem estiver na livre administração de seus bens, com exceção: dos 

tutores, curadores, testamenteiros, administradores ou liquidantes, quanto aos bens confiados à 

sua guarda e responsabilidade; dos mandatários, quanto aos bens de cuja administração ou 

alienação estejam encarregados; do juiz, membro do Ministério Público e da Defensoria 

Pública, escrivão, chefe de secretaria e demais servidores e auxiliares da Justiça, em relação aos 

bens e direitos objeto de alienação na localidade onde servirem ou a que se estender a sua 

autoridade, dos servidores públicos em geral, quanto aos bens ou aos direitos da pessoa jurídica 

a que servirem ou que estejam sob sua administração direta ou indireta, dos leiloeiros e seus 

prepostos, quanto aos bens de cuja venda estejam encarregados, dos advogados de qualquer das 

partes, nos termos do artigo 890, do Código de Processo Civil. 



IV. A comissão dos leiloeiros importará em 5% (cinco por cento) sobre o valor total da 

arrematação, a ser paga pelo arrematante. Está autorizado o pagamento da comissão diretamente 

ao leiloeiro, o qual fica, desde já, cientificado, caso haja cancelamento da arrematação por 

qualquer motivo, de que deverá proceder à devolução dos valores recebidos, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, contados da oportuna intimação deste Juízo, sob pena de ser 

responsabilizado criminalmente. 

V. As custas de arrematação serão depositadas em Juízo pelo arrematante e importarão em 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) (Lei nº 9.289/96, Tabela III, e Provimento CORE nº 64/05, Anexo IV). 

VI. O lance vencedor e as custas de arrematação serão depositadas de imediato pelo arrematante 

por depósito judicial ou eletronicamente (artigo 892, do Código de Processo Civil) na Caixa 

Econômica Federal – CEF, agência deste Fórum (artigo 11, Lei nº 9.289/96), agência deste 

Fórum (3995). 

VII. As respectivas guias de depósito, bem como o auto de arrematação serão enviados pelo 

leiloeiro a este Juízo, no prazo de dois dias, nos termos do artigo 884, inc. V, do Código de 

Processo Civil. 

VIII. Não será aceito lanço que ofereça preço vil (artigo 891, caput, do Código de Processo 

Civil), sendo que o valor mínimo para os lances está fixado nos respectivos bens. 

IX. Os bens imóveis que possuem cotas-partes penhoradas serão levados a leilão por inteiro, 

ou seja, em sua integralidade, conforme anotação em cada lote, especificamente. Nestes casos, 

fica reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do 

bem em igualdade de condições. Ainda, a expropriação não será levada a efeito por preço 

inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou 

ao cônjuge alheios à execução, o correspondente à sua quota-parte calculada sobre o valor da 

avaliação (artigo 843 e parágrafos 1º e 2º, do Código de Processo Civil). Nessas hipóteses o 

percentual mínimo do valor do bem para fins de configuração do preço vil recairá sobre o 

montante da cota-parte do executado. Os lances de bens imóveis de incapaz deverão obedecer 

ao mínimo de 80% (oitenta por cento) do valor da avaliação (artigo 896, do Código de Processo 

Civil). 

X. Havendo mais de um licitante com igualdade de oferta terá preferência o cônjuge, o 

companheiro, o descendente ou o ascendente do executado, nessa ordem (artigo 892, § 2º, do 

Código de Processo Civil). 

XI. Os bens identificados em cada lote deverão ser apregoados individualmente pelo Leiloeiro, 

uma vez que a modalidade virtual do Leilão impede a oferta de lances pelo lote e, se negativo, 

nova abertura para novos lances de forma individual. 

XII. Considerando a realização do Leilão somente na modalidade virtual, fica autorizado ao 

leiloeiro a assinar o auto de arrematação pelo arrematante. 

XIII. Se o arrematante não pagar o preço no prazo estabelecido, voltam os bens a novo Leilão, 

do qual não será admitido a participar o arrematante remisso pelo prazo de cinco anos, sem 

prejuízo das demais sanções cíveis e criminais cabíveis à espécie (artigo 897, do Código de 

Processo Civil). 



XIV. Será suspensa a arrematação logo que o produto da alienação dos bens for suficiente para 

o pagamento do credor e para a satisfação das despesas da execução (artigo 899, do Código de 

Processo Civil). 

XV. O Leilão prosseguirá no dia útil imediato, à mesma hora em que teve início, 

independentemente de novo edital, se for ultrapassado o horário de expediente forense (artigo 

900, do Código de Processo Civil). 

XVI. Incumbirá aos interessados na arrematação dos bens levados a Leilão a verificação prévia 

sobre a existência de gravames e eventuais pendências junto aos órgãos públicos encarregados 

do registro da propriedade dos mesmos. Nos termos do artigo 130, parágrafo único do Código 

Tributário Nacional no caso de arrematação em hasta pública os créditos tributários relativos a 

impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem 

assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições 

de melhoria, sub-rogam-se sobre o respectivo preço. 

XVII. As demais despesas de transmissão da propriedade pela arrematação (emolumentos das 

serventias imobiliárias, impostos sobre a transmissão da propriedade, etc.) correm por conta do 

arrematante. 

XVIII. Em caso de diligência negativa de intimação dos executados, cônjuges, credores 

hipotecários, pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente 

averbada, condôminos, usufrutuários, coproprietários e/ou senhorios-diretos e demais pessoas 

elencadas nos incisos I a VIII do artigo 889, do Código de Processo Civil, ficam intimados da 

designação dos leilões pelo presente edital (artigos 889, parágrafo único e 275, § 2º, ambos do 

Código de Processo Civil). 

XIX. Fica esclarecido que as penhoras sobre as frações ideais dos bens e, por consequência, as 

arrematações sobre estas, afetam o bem por inteiro, de modo que eventual desmembramento 

(se permitido pela legislação) ou extinção de condomínio deverá ser providenciado pelo 

arrematante. 

XX. Os bens serão entregues no estado em que se encontram, sem garantia contra defeitos, 

cabendo ao arrematante verificá-los antes de participar do Leilão. 

XXI. A ordem de entrega do bem móvel ou a carta de arrematação do bem imóvel, com o 

respectivo mandado de imissão na posse, será expedida depois de efetuado o depósito e das 

demais despesas da execução (artigo 901, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil); bem 

como após o decurso do prazo de dez dias previsto no artigo 903, § 2º, do Código de Processo 

Civil, sem que tenha havido qualquer das situações previstas no § 1º do referido artigo. 

XXII. A arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser 

julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma que busque invalidar esta 

arrematação, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos, nos termos do 

artigo 903, do Código de Processo Civil. 

XXIII. Ficam advertidos os interessados de que será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça a suscitação infundada de vício com o objetivo de ensejar a desistência do arrematante, 

estando o suscitante sujeito, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos, ao pagamento 

de multa, a ser fixada pelo juiz e devida ao exequente, em até 20% (vinte por cento) do valor 

atualizado do bem (artigo 903, §6º, do CPC). 



XXIV. Após a expedição da carta de arrematação ou da ordem de entrega, a invalidação da 

arrematação somente poderá ser pleiteada por ação autônoma, em cujo processo o arrematante 

figurará como litisconsorte necessário (§ 4º, artigo 903, do Código de Processo Civil). 

XXV. A arrematação somente poderá ser parcelada nos termos do artigo 98, § 1º, da Lei nº 

8.212/91, caso haja expresso requerimento da parte exequente devidamente formalizado nos 

autos até o momento da abertura do Leilão. Deverá ainda observar os estritos limites e 

condições fixados por este requerimento. 

XXVI. Tratando-se de Execuções de Título Extrajudicial, em que é exequente a Caixa 

Econômica Federal, não serão aplicadas as disposições da Lei nº 6.830/80. Nestes casos, 

havendo interesse na aquisição dos bens na modalidade parcelada e considerando que o Leilão 

é único e eletrônico, fica facultado o seu requerimento, por escrito, até o início do Leilão, por 

preço não inferior ao mínimo estipulado nos lotes, nos termos do artigo 895, do Código de 

Processo Civil. Ainda, a oferta de pagamento deve ser de pelo menos 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, garantido por 

caução idônea, quando se tratar de bens móveis, e por hipoteca do próprio bem, quando se tratar 

de imóveis. Deverá, outrossim, indicar o prazo, a modalidade, o indexador de correção 

monetária e as condições de pagamento do saldo (artigo 895, do Código de Processo Civil). 

XXVII. Em caso de atraso de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a 

soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas (artigo 895, § 4º do Código de Processo 

Civil); e o inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou 

promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos 

serem formulado nos autos da execução em que se deu a arrematação (artigo 895, § 5º, do 

Código de Processo Civil). 

XXVIII. Fica o leiloeiro, ou pessoa por ele designada, autorizado a constatar a atual situação 

do(s) bem(ns) penhorado(s), bem como fotografá-los e ainda investigar e solicitar certidões em 

caráter de URGÊNCIA do(s) bem(ns) nas Prefeituras Municipais, Detran/Ciretrans, Cartórios 

de Registro de Imóveis e/ou Tabeliões, INCRA e etc., e ainda outros órgão públicos e demais 

credores. 

Relação das execuções fiscais e bens sujeitos ao certame: 

LOTE 01 – Execução Fiscal PJe nº 0002109-63.2017.4.03.6113, movida pela INSTITUTO 

BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS 

- IBAMA em desfavor de CALCADOS DONY FRANCA LTDA – ME e CARLOS 

DONIZETE FERREIRA 

BEM 01: uma bicicleta Newbike Power, 18 marchas, câmbio e freios Yamada, cor prata, usada, 

em bom estado, de propriedade do coexecutado Carlos Donizete Ferreira. 

VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 700,00 (setecentos reais). 

PREÇO MÍNIMO DOS LANCES: 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. 

ÔNUS: Não há.  

LOCALIZAÇÃO DO BEM: Rua: Avenida Papa João XXIII, nº 821, Bairro Nova Franca, 

Franca – SP. 



LOTE 02 – Execução Fiscal PJE nº 0001878-46.2011.4.03.6113, EXEQUENTE: 

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS 

RENOVAVEIS – IBAMA, EXECUTADO: POSTO ALVORADA DE FRANCA LTDA. 

BEM 01: 1.345 (um mil, trezentos e quarenta e cinco) litros de combustível etanol, de 

propriedade da empresa executada. 

VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 2,807, o litro do combustível, totalizando R$ 3.775,41 (três 

mil, setecentos e setenta e cinco reais e quarenta e um centavos). 

PREÇO MÍNIMO DOS LANCES: 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. 

ÔNUS: não há.          

LOCALIZAÇÃO DO BEM: Avenida Santos Dumont, nº 956, Franca – SP. 

OBSERVAÇÃO: em caso de arrematação do combustível, o arrematante deverá, quanto a sua 

remoção e transporte, observar as normas legais aplicáveis. 

  

LOTE 03 – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PJE Nº 5000396-31.2018.4.03.6113, 

EXEQUENTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. EXECUTADOS: PEREIRA & 

PARANHOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TOLDOS LTDA - ME, MARCIANO 

EURIPEDES PARANHOS, ANA PAULA PEREIRA PARANHOS. 

BEM 01: um veículo, marca/modelo Ford/Del Rey Belina L, cor escura (no documento do 

veículo consta cor prata), placa BSR 1270, ano/mod. 1989, Renavam 382353773, em regular 

estado de conservação e funcionamento, a álcool, com o vidro frontal do para-brisa trincado, 

com detalhes na lataria e na pintura, faltando o forro interno da porta do motorista, com 

bagageiro. 

VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). 

PREÇO MÍNIMO DOS LANCES: 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. 

LOCALIZAÇÃO DO BEM: Av. Dr. Flávio Rocha, n° 5361, Franca/SP. 

ÔNUS: Constam outras penhoras e bloqueios originários de outros Juízos.  

  

LOTE 04 – EXECUÇÃO FISCAL (1116) PJE Nº 5002027-10.2018.4.03.6113. 

EXEQUENTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL. EXECUTADOS: L.S.A 

LOCAÇÕES, REPRESENTAÇÕES, COMÉRCIO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 

HIDRÁULICAS LTDA – ME. 

BEM 01: veículo I/M Mercedes Benz C180 K, ano 2010, modelo 2011, cor preta, placa ETR 

6956, Renavam 283724234, em bom estado de conservação e funcionamento, de propriedade 

da empresa executada. 



VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais) 

ÔNUS: não há. 

PREÇO MÍNIMO DOS LANCES: 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. 

LOCALIZAÇÃO DO BEM: Rua: Fernando Faleiros Lima, nº 60 – fundos, Restinga/SP. 

  

LOTE 05 – EXECUÇÃO FISCAL (1116) PJE Nº 5001915-41.2018.4.03.6113. 

EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO SAO 

PAULO. EXECUTADO: ACLERI REDONDO 

BEM 01: 88 (oitenta e oito) cintos femininos, fabricados em couro; avaliado em R$ 24,00 

(vinte e cinco reais) cada, perfazendo o total de R$ 2.112,00 (dois mil, cento e doze reais). 

BEM 02: 138 (cento e trinta e oito) cintos masculinos, fabricados em couro; avaliado em R$ 

18,00 (dezoito reais) cada, perfazendo o total de R$ 2.346,00 (dois mil, trezentos e quarenta e 

seis reais); 

VALOR TOTAL DOS BENS: R$ 4.458,00 (quatro mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais). 

PREÇO MÍNIMO DOS LANCES: 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. 

ÔNUS: não há. 

LOCALIZAÇÃO DO BEM: Rua Estevão Marcolino, nº 1032, Franca-SP. 

  

LOTE 06 – EXECUÇÃO FISCAL (1116) PJE Nº 5001849-27.2019.4.03.6113 / 1ª Vara 

Federal de Franca. EXEQUENTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL. 

EXECUTADO: SOLLES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA – EPP. 

BEM 01: um veículo marca/modelo I/M. Benz 313, CDI Sprinter F, diesel, câmbio manual, 

cor branca, ano 2006, placa DSY 0355, Renavam 883586037, em regular estado de 

conservação, pneus meia vida, pequenos riscos na pintura, amassado na lataria, necessita de 

reparos na parte elétrica, de propriedade da executada.  

VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais). 

PREÇO MÍNIMO DOS LANCES: 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. 

ÔNUS: não há. 

LOCALIZAÇÃO DO BEM: Rua Ifigênia M. de Oliveira, 4136, Franca/SP. 

LOTE 07 – EXCLUÍDO 

LOTE 08 – EXCLUÍDO  



LOTE 09 – EXCLUÍDO 

LOTE 10 – EXECUÇÃO FISCAL (1116) PJE 5002181-28.2018.4.03.6113 / 1ª Vara 

Federal de Franca. EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE 

DO ESTADO SAO PAULO. EXECUTADO: SEBASTIÃO TELES DE FARIA NETO. 

BEM 01: um veículo VW Fox 1.0 GII, ano/modelo 2012/2013, PLACA DXW 9801, 

RENAVAM 525384430, de propriedade do executado. 

VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 28.866,00 (vinte e oito mil, oitocentos e sessenta e seis reais) 

PREÇO MÍNIMO DOS LANCES: 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. 

ÔNUS: Constam outras penhoras e bloqueios originários de outros Juízos.  

LOCALIZAÇÃO DO BEM: Av. Diamante, nº 1054, Patrocínio Paulista-SP. 

  

LOTE 11 – EXCLUÍDO 

LOTE 12 – EXECUÇÃO FISCAL (1116) PJE Nº 5002357-70.2019.4.03.6113 / 1ª Vara 

Federal de Franca. EXEQUENTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL. 

EXECUTADA: VERA LUCIA DE PAULA CINTRA. 

BEM 01: uma motocicleta Honda CG 125, ano 1997/1998, cor azul, placa GTL 7798, a 

gasolina, RENAVAM 686914422, de propriedade da executada. 

VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais). 

PREÇO MÍNIMO DOS LANCES: 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. 

ÔNUS: Constam débitos diversos do veículo, bem como outras penhoras e bloqueios 

originários de outros Juízos.  

LOCALIZAÇÃO DO BEM: Endereço: Rua Gilberto de Aguilar, nº 1121, Bairro Paulistano, 

FRANCA - SP. 

  

LOTE 13– EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) PJE Nº 5001323-

31.2017.4.03.6113 / 1ª Vara Federal de Franca. EXEQUENTE: CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL. EXECUTADOS: CAPANELI & SILVA COMERCIO LTDA, OSMAR 

SOARES DA SILVA, ALBERTO LUIZ CAPANELI. 

BEM 01: GM Corsa Wind, ano 1995, placa BSR 8873, flex, RENAVAM 00632131896, cor 

azul, em regular estado de conservação, detalhes relevantes na pintura e funilaria, pneus gastos, 

de propriedade do coexecutado Osmar Soares da Silva. 

VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). 



PREÇO MÍNIMO DOS LANCES: 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. 

ÔNUS: Consta outro bloqueio originário de outro Juízo.  

LOCALIZAÇÃO DO BEM: RUA Joaquim Ferreira Coelho, nº 444, Pedregulho – SP. 

  

LOTE 14 - Execução Fiscal – PJe - autos nº 5000812-62.2019.4.03.6113 / 1ª Vara Federal 

de Franca. EXEQUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, 

QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. Nome: WORLD SHOP FRANCA LTDA 

– ME. 

 BEM 01: um vídeo game Super Nintendo, 4 Gyga de memória, novo. 

VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 1.190,00 (um mil, cento e noventa reais). 

BEM 02: dois aparelhos de “X Box 360”, 4 GB memory, novos. 

VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 1.255,00 (um mil, duzentos e cinquenta e cinco reais) cada 

aparelho, totalizando os aparelhos de X box 360, o valor de R$ 2.510,00 (dois mil, quinhentos 

e dez reais). 

VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO DOS BENS: R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais). 

PREÇO MÍNIMO DOS LANCES: 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. 

ÔNUS: não há.  

LOCALIZAÇÃO DOS BENS: Av. Dr. Abrahão Brickmann, nº 1075, Franca-SP. 

  

LOTE 15 – Execução Fiscal – autos nº 0002838-94.2014.4.03.6113 / 1ª Vara Federal de 

Franca. EXEQUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE 

E TECNOLOGIA - INMETRO. Nome: BELLA MASSA PADARIA & CONFEITARIA 

LTDA - ME 

BEM 01: Uma máquina modeladora de pão profissional, marca LIEME, usada, em regular 

estado de conservação e funcionamento, de propriedade do coexecutado Carlos Augusto 

Brocaneli Barcelos. 

VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). 

BEM 02: Uma máquina batedeira profissional, utilizada em indústria alimentícia (panificação); 

de três velocidades, de 15 (quinze) litros, marca G. PANIZ, usada, em regular estado de 

conservação e funcionamento; de propriedade do coexecutado Carlos Augusto Brocaneli 

Barcelos. 

VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 900,00 (novecentos reais). 



PREÇO MÍNIMO DOS LANCES: 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. 

ÔNUS: não há.  

LOCALIZAÇÃO DO BEM: Rua Newton Rodrigues de Oliveira, 460, Nova Franca, Franca-

SP. 

  

LOTE 16 – Execução Fiscal – autos nº 5002062-33.2019.4.03.6113 / 1ª Vara Federal de 

Franca. EXEQUENTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL. EXECUTADO: 

ECLIPSE INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE COURO LTDA – ME. 

BEM 01: duas máquinas de pesponto, marca Lanmax, na cor branca, de uma agulha, transporte 

tripo, usadas, em bom estado e conservação e funcionamento, de propriedade da executada. 

VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), cada máquina; 

totalizando R$ 7.000,00 (sete mil reais). 

PREÇO MÍNIMO DOS LANCES: 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. 

ÔNUS: não há.  

LOCALIZAÇÃO DO BEM: Av. Alexandre Vilela de Andrade, nº 2.610, Centro, Cristais 

Paulista – SP. 

  

LOTE 17 – EXCLUÍDO 

LOTE 18 – EXCLUÍDO  

LOTE 19 – EXCLUÍDO 

 

LOTE 20 – EXECUÇÃO FISCAL (1116) PJE Nº 5003122-41.2019.4.03.6113 / 1ª Vara 

Federal de Franca. EXEQUENTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL. 

EXECUTADO: RANIERI S PELICIARI – EPP e RANIERI SOUZA PELICIARI. 

BEM 01: uma Moto Honda XR 250 Tornado, ano/ modelo 2007/2008, de placa BYS 4554, 

Renavam 945082118, de propriedade do coexecutado Ranieri Souza Peliciari.  

VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 7.000,00 (sete mil reais). 

PREÇO MÍNIMO DOS LANCES: 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. 

ÔNUS: Consta outro bloqueio judicial, originário de outro Juízo. 

  



BEM 02: Um Reboque/ Indycar Tri, ano 2001, cor preta, com adaptação de caixa de bagagem, 

de placa DBF 9662, Renavam 780944259, de propriedade do coexecutado Ranieri Souza 

Peliciari. 

VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais). 

PREÇO MÍNIMO DOS LANCES: 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. 

ÔNUS: Consta outro bloqueio judicial, originário de outro Juízo. 

BEM 03: 1. Uma Cabine de pintura, sem marca, cor azul, 1,70 x 0,70 m, em regular estado de 

conservação, avaliada em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais). 

BEM 04: Um Lustro de duas escovas, marca Tyza, nº 2915, cor azul/branca, em aparente 

regular estado de conservação, de propriedade do executado, avaliado em R$ 1.000,00 (um mil 

reais). 

BEM 05: Uma Boneca para lixar sola e uma lixadeira acoplada, sem marca, cor azul/branca, 

em regular estado, de propriedade do executado, avaliada em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos 

reais). 

BEM 06: Um Misturador de tintas, cor azul e azul e branco, sem marca, 2,20 m altura, sendo 

um de motor Eberle nº 8100 e outro de motor Weg, modelo 100L, 60hz, 2 cv, em regular estado, 

avaliado cada misturador em R$1.200,00 (um mil e duzentos reais), perfazendo um total de R$ 

2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais). 

BEM 07: Um Compressor a ar marca Chiaperini, 17 pés, cor azul, Modelo CJAPV200L, 

pressão máxima 12 kg/cm² (175 lb/pol²), em perfeito estado de funcionamento e conservação, 

avaliado em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). 

BEM 08:    Um Compressor a ar marca Mapper, 15 pés, cor branca, em regular estado de 

conservação, avaliado em R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais). 

BEM 09:    Quatro Caixas de som profissional KF, com cada caixa contendo dois alto falantes 

(800w cada) e uma corneta titânio de 800w, em perfeito estado de funcionamento e 

conservação, avaliada cada caixa em R$ 2.200,00 dois mil e duzentos reais cada), perfazendo 

um total de R$ 8.800,000 (oito mil e oitocentos reais). 

BEM 10:    Um Rack de potência Áudio Leader AL 1.2,2,0 ohms, AL 3.0,2,0 ohms, AL 5.0,2.0 

ohms (três unidades), sendo uma de 1200w, outra de 3000w e outra de 5000w, em perfeito 

estado de funcionamento e conservação, avaliado em R$ 8.000,00 (oito mil reais). 

Observação: em relação aos bens relacionados entre os números 03 e 10, não foi possível 

constatar o funcionamento em razão do local da apresentação não dispor de condições técnicas. 

Portanto, o funcionamento foi garantido somente pelo executado. Referidos bens são de 

propriedade da empresa executada. 

VALOR TOTAL DE TODOS OS BENS: R$ 35.500,00 (trinta e cinco mil e quinhentos reais). 

LOCALIZAÇÃO DOS BENS: Cel. Antônio Barbosa Lima, 672, Franca-SP. 



 

LOTE 21 – EXCLUÍDO 

 

LOTE 22 – EXCLUÍDO 

 

Ficam os executados INTIMADOS das designações supra, bem como seus respectivos 

cônjuges se o bem penhorado for imóvel, caso o mandado de intimação pessoal não possa, por 

qualquer motivo, ser cumprido pelo Oficial de Justiça. Em virtude do que foi expedido o 

presente edital, observados os prazos estabelecidos no artigo 22, parágrafo 1º, da Lei nº 

6.830/80, para que chegue ao conhecimento de todos e para que ninguém possa alegar 

ignorância ou erro, o qual deverá ser afixado no local de costume deste Fórum Federal, 

publicado uma única vez na Imprensa Oficial e disponibilizado no sítio da Justiça Federal, no 

espaço destinado aos editais do Fórum de Franca - SP (http://www.jfsp.jus.br/servicos-

judiciais/informacoes-gerais/franca/franca-atos/). Franca (SP), 19 de outubro de 2020.  Silvana 

Caires Ribeiro, Técnico Judiciário, RF 3524.   

  

LEANDRO ANDRÉ TAMURA 

 Juiz Federal 

 

http://www.jfsp.jus.br/servicos-judiciais/informacoes-gerais/franca/franca-atos/
http://www.jfsp.jus.br/servicos-judiciais/informacoes-gerais/franca/franca-atos/

