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A DRA. CAROLINA MOREIRA GAMA, MMA. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Brodowski SP, na forma da lei,
etc., FAZ SABER, aos que o presente edital virem ou conhecimento dele tiverem, e interessar possa, que foram designados os
dias 08 de Agosto de 2013 a partir das 13h00, para a primeira hasta pública, por preço igual ou superior ao da avaliação e dia 22
de Agosto de 2013 a partir das 13h00 para eventual realização de segunda hasta pública se necessário for, a serem realizadas na
Sede dos Srs. Leiloeiros, situada a Av. Braz Olaia Acosta n° 727, Jd. Califórnia, Ribeirão Preto/SP, onde serão levados a público
pregão de venda e arrematação nos termos da Lei nº 6.830 de 22 de set. de 1980 e art. 686 do CPC, o(s) seguinte(s) bem(ns)
penhorado(s) conforme Auto de Penhora e Avaliação de cada processo em leilão, a ser realizado pela Confiança Leilões e pelos
Leiloeiros Oficiais nomeados MARCOS ROBERTO TORRES, Matrícula 633 e/ou MARILAINE BORGES TORRES, Matrícula 601,
Quem pretender arrematar ditos bens deverá comparecer no dia, hora e local acima mencionados ficando ciente das seguintes
condições:
Serão aceitos lances via “internet online”, pelos licitantes previamente cadastrados no “portal” do leiloeiro, www.
confiancaleiloes.com.br, sendo eles repassados imediatamente aos participantes presentes no leilão.
O cadastro dos licitantes interessados em participar do leilão através da “internet”, deverá ser feito no próprio “portal” www.
confiancaleiloes.com.br, com 24 (vinte e quatro) horas de antecedência do horário marcado para a realização do leilão.
Ficam os leiloeiros ou pessoa por eles designada autorizado a constatarem 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 que se fizerem
necessários e demais credores.
ARREMATAÇÃO / ADJUDCAÇÃO: Os bens serão alienados pelo maior lance, e serão apreciados pelo Juiz que, aceitando,
determinará a lavratura do auto. Referidos pedidos poderão ser indeferidos em caso de fraude ou lance vil, este avaliado pelo
Juiz(a) no momento da hasta pública, considerando as condições e peculiaridades dos bens levados à hasta pública.
LANCE MINIMO: Na primeira hasta pública os bens poderão ser arrematados por valor igual ou superior ao da última
avaliação já feita nos autos.
Na segunda hasta pública os bens poderão ser arrematados por quem oferecer o maior lance, excluído o preço vil, que
desde já fica fixado em valor inferior a 60% (sessenta por cento) da avaliação para os imóveis, 50% (cinquenta por cento) da
avaliação para os automóveis e 40% (quarenta por cento) da avaliação para os demais bens. O percentual acima estipulado
poderá, excepcionalmente, ser reduzido ou aumentado, a critério do Juízo e por iniciativa deste no ato de realização da segunda
hasta pública, consideradas as peculiaridades do respectivo bem.
COMISSÃO: A comissão devida ao Sr. Leiloeiro será de 5% sobre o valor pelo qual for alienado o bem, devendo esta, em
caso de arrematação, ser paga pelo arrematante.
Havendo o pagamento da execução, desistência, acordo, renúncia, remissão e conciliação, a comissão devida ao leiloeiro
será de 2% (dois por cento) sobre o valor da avaliação, e será paga por aquele que remir a dívida, desistir, propor acordo,
renunciar e etc...
Quem pretender remir a dívida deverá depositar o valor integral do crédito exequendo, acrescido das demais despesas
processuais, tais como custas, editais, honorários de leiloeiro e outras.
Em caso de leilão negativo não será devida qualquer comissão ou taxa ao Sr. Leiloeiro.
A comissão do leiloeiro será devida a partir da publicação do edital.
PAGAMENTO (DEPÓSITO JUDICIAL): O licitante vencedor deverá depositar, junto às agências da Caixa Econômica Federal
ou Banco do Brasil, à disposição do Juízo (Nunca em espécie e/ou cheque(s) de terceiro(s)), 100% do valor do lance a vista
no dia hasta pública ou no prazo de até 15 dias, mediante deposito no ato de 30% como caução, sob pena de perder do sinal
em benefício da execução pelo não cumprimento do referido prazo de acordo com o art. 690 do CPC, bem como comprovar os
respectivos depósitos nos autos, no prazo já referido. Caso já tenha encerrado o expediente bancário, o licitante deverá pagar o
valor do sinal ou do lance diretamente ao Sr. Leiloeiro que, na condição de depositário fiel do montante a ele confiado, efetuará
o depósito judicial nas 24 horas imediatamente seguintes, juntando aos autos a(s) respectiva(s) guia(s).
PARCELAMENTO: Nos feitos em que o credor seja a FAZENDA NACIONAL ou o INSS / FAZENDA ficará facultado ao
arrematante requerer o parcelamento do valor da arrematação, observadas as condições previstas no artigo 98 da Lei nº
8.212/91 (modificada pela Lei nº 9.528, de 10.12.1997), bem como as seguintes condições:
a) o arrematante deverá depositar, no ato da arrematação, a primeira prestação, e as demais junto à exeqüente (Procuradoria
responsável);
b) o Arrematante que parcelar o valor da arrematação deverá, no prazo de 10 (dez) dias após a hasta pública, comparecer
perante a PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EM RIBEIRÃO PRETO SP, com endereço na Av. Senador César
Verqueiro nº 934, Jardim São Luís portando os documentos pessoais (CPF e RG), comprovante de endereço, cópia do Auto
de Arrematação e comprovante de pagamento da primeira parcela de arrematação, a fim de viabilizar a formalização de
Procedimento Administrativo de Parcelamento do Valor da Arrematação;
c) a exequente será credora do arrematante, o que deverá constar da carta de arrematação, constituindo-se em garantia do
débito hipoteca ou penhor do bem arrematado, ficando o arrematante do bem móvel ou imóvel nomeado fiel depositário;
d) as prestações de pagamento às quais se obrigará o arrematante serão mensais, iguais e sucessivas, vencendo-se a
segunda no último dia útil do mês seguinte ao da entrega da carta de arrematação, de acordo com os critérios e forma a serem
definidos pela PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL;
e) as prestações serão reajustadas mensalmente pelo índice da taxa SELIC;
f) se o valor da arrematação superar o valor do débito executado, o parcelamento se limitará ao crédito da exequente,
devendo o arrematante depositar, no ato da arrematação, o valor excedente;
g) constará da carta de arrematação que o não pagamento de qualquer das prestações acarretará no vencimento antecipado
do débito assumido, o qual será acrescido da multa rescisória de 50% (cinquenta por cento) de que trata o parágrafo 6º do artigo
98 da Lei n.º 8.212/91;
AUTO DE ARREMATAÇÃO/*CARTA DE ARREMATAÇÃO: O Sr. Leiloeiro Oficial formalizará o Auto de Arrematação, ou,
ainda, Auto Negativo de Praça, em não havendo licitantes. *A Carta de Arrematação será expedida tão-logo seja comprovado o
efetivo pagamento ou depósito das respectivas arrematações, ou seja, ainda que haja embargos à arrematação, de acordo com
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

