
verificado o decurso desse prazo.

13. Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo
arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável,
ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma
de que trata o § 4º do art. 903 do CPC, com redação dada pela Lei nº 13.105/2015.

14. Certas indicações nos processos, como depositário, localização dos bens,
ônus e valor da arrematação passível de parcelamento, estão sujeitas a modificação, em
função das peculiaridades do processo e da juntada aos autos de novas informações relativas
aos bens. Informações atualizadas podem ser obtidas na Secretaria da Vara, no site
http://www.jfsc.jus.br, ou com o próprio leiloeiro, no momento em que for apregoado o
leilão do bem.

15. Na alienação judicial de coisa comum, o condômino que desejar exercer a
preferência a que se refere o §1º do art. 843 do Código de Processo Civil, o fará no
momento do leilão, por meio de lance equivalente ao maior já oferecido, sem prejuízo de
aumento da oferta pelos interessados, de modo a que se alcance o maior valor possível de
arrematação/adjudicação. Exercida a preferência, o condômino será havido, para todos os
efeitos, como arrematante.

16. Não havendo licitantes em nenhum dos leilões, será admitida a venda direta,
com lance igual ou superior à metade da avaliação, condicionada ao consentimento, expresso
ou tácito, do exequente e executado. Ao leiloeiro nomeado nestes autos caberá intermediar a
alienação. As partes que não foram intimadas pessoalmente, caso não concordem com essa
providência, devem apresentar manifestação em 05 (cinco) dias, contados da publicação
deste Edital.

17. Os autos das execuções estão disponíveis aos interessados para consulta na
Secretaria da Vara, especialmente no que se refere às matrículas dos bens imóveis indicados
nas descrições dos bens.

18. A participação nos leilões judiciais implica a aceitação e concordância pelos
licitantes das condições previstas neste edital, não havendo lanço condicional ou de exceção.

19. Os casos não previstos neste edital serão resolvidos pelo Juízo.

C . Condições de Parcelamento para os Processos em que é parte a Fazenda
Nacional:

1. Nos processos em que é exequente a União - Fazenda Nacional, a
arrematação de BENS IMÓVEIS poderá ser parcelada administrativamente, de acordo com a
Portaria nº 79, de 03/02/2014, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

1.1. O parcelamento administrativo fica limitado ao valor da dívida fazendária,
com observância ao disposto na Portaria nº 79/2014 da PGFN. Se o valor da arrematação for
superior ao da dívida, a diferença deverá ser depositada, à vista, em uma única parcela, em
conta judicial vinculada ao processo, na Agência 2370 da Caixa Econômica Federal.

1.2. Será admitido, quando indicado, o pagamento parcelado, do maior lance,
em até 60 (sessenta vezes), observada a parcela mínima de R$ 500,00 (quinhentos reais) cada
uma, e o valor de cada parcela, por ocasião do pagamento, será acrescido de juros
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