
o que dispõe o artigo 843 do Código de Processo Civil, em especial quanto à preferência na
arrematação, em igualdade de condições.

13. Caso a alienação judicial não possa se realizar em razão de força maior, o leilão
prosseguirá no dia útil imediato, na mesma hora em que teria início, independentemente de
novo edital.

14. Não havendo arrematação dos bens levados às hastas públicas, depois de ocorrido o
último leilão/praça, serão disponibilizados para a venda direta, nos termos do artigo 880 do
Código de Processo Civil, na forma do despacho que o designou, independentemente de nova
intimação dos executados, assim como credores fiduciários, hipotecários, pignoratícios ou
anticréticos, além dos usufrutuário, os coproprietários, inclusive em condomínio, dos
meeiros, inventariantes, administradores judiciais, e liquidantes, e também dos credores com
garantia real, os credores concorrentes com penhora do mesmo bem, os locatário, ou aqueles
que, por qualquer outra modalidade, detenham posse sobre o bem, e ainda, o cônjuge, os
descendentes e os ascendentes da parte executada.

15. Os autos do processo judicial estão disponíveis aos interessados para consulta na
Secretaria da Vara, ou via internet (www.jfsc.jus.br, menus Serviços Judiciais > Processo
Eletrônico > Link: Eproc > Consulta Pública > Consulta Processo sem Chave).

16. Certas indicações no processo, como depositário, localização do bem, 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 ao(s)
bem(ns).

17. Eventuais ocorrências ou problemas que possam afetar ou interferir nas regras
estabelecidas serão dirimidos pelo Juiz da execução (art. 33 da Resolução nº 236, de
13/7/2016, do Conselho Nacional de Justiça).

BENS:

01. Cumprimento de Sentença nº 5021081-79.2012.4.04.7200/SC

Exequente: Caixa Econômica Federal - CEF (CNPJ nº 00.360.305/0001-04)

Executado: Salvio José Marquis (CPF nº 521.780.649-49), Sálvio Jose Marquis - ME (CNPJ
05.169.993/0001-43) e Tarcísio Alves Senes (CPF 560.404.909-34)

Descrição do(s) bem(ns): Evento56-TERMOPENH3

- cota parte (1/6) pertencente ao executado SALVIO JOSÉ MARQUIS, referente a um
terreno com área total de 264m², discriminado na matrícula nº 11.589 do Cartório do Registro
de Imóveis de São José/SC;

- cota parte (1/6) pertencente ao executado SALVIO JOSÉ MARQUIS, referente a um
terreno com área total de 550m², discriminado na matrícula nº 18.848 do Cartório do Registro
de Imóveis de São José/SC.

Depositário - Salvio José Marquis (CPF nº 521.780.649-49).

Local do(s) bem(ns): Evento136-AUTO19
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