
em garantia.

Nos demais casos, a arrematação parcelada reger-se-á pelo artigo 895 do
Código de Processo Civil.

a) O lance parcelado ficará limitado ao valor da dívida e ao número máximo de
30 (trinta) parcelas mensais e sucessivas, com entrada de 25% (vinte e cinco por cento) a ser
depositada em conta à ordem do Juízo e comprovada em dois dias úteis;

b) O vencimento da primeira das demais parcelas será em 30 (trinta) dias após o
respectivo leilão;

c) O valor que exceder ao montante da dívida deverá ser depositado à vista
quando do pagamento da entrada;

d) Se o arrematante não pagar, no vencimento, quaisquer das parcelas mensais,
será perdido em favor da credora o valor correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do
total do lance, como indenização pelo retardamento da execução em virtude do
inadimplemento;

e) Ao arrematante caberá o encargo de depositário do bem, caso seja deferido o
pagamento parcelado.

CASO NÃO HAJA no primeiro leilão, licitante(s) que ofereça(m) preço igual
ou superior ao da avaliação, o(s) bem(ns) será(ão) alienado(s) a quem maior lanço oferecer
no segundo leilão, desde que não caracterize preço vil (CPC, art. 903, § 1º, I), cabendo ao(s)
arrematante(s) o pagamento da comissão do leiloeiro (CPC, art. 884, § único) e das custas da
arrematação (Lei 9.289/96, art. 1º, tabela III), que deverão ser recolhidas antes da expedição
da respectiva carta.

Realizados os leilões e não havendo licitantes, com base no art. 880 do Código
de Processo Civil, a fim de se evitar a procrastinação dos atos executórios, haverá a venda
particular dos bens penhorados neste feito por valor não inferior a 50% (cinquenta por cento)
do valor de avaliação (art. 891, parágrafo único, do CPC).

POR FIM, CASO NÃO SEJA O DEVEDOR ENCONTRADO, FICA DESDE
JÁ INTIMADO DA REALIZAÇÃO DOS LEILÕES SUPRA MENCIONADOS.

Valor da dívida: R$ 443.448,05, em 03/2018.

Pelo presente, ficam também intimado(a,s) o(a,s) executado(a,s), cônjuge, todos
os credores (fiduciário, hipotecário e pignoratício), senhorio direto, condômino, usufrutuário
e outros interessados, caso não seja(m) encontrado(a,s) para intimação pessoal, do leilão
designado, para as datas, horários e local acima mencionados. E para que chegue ao
conhecimento de todos, passa-se o presente Edital que será afixado no local de costume e
publicado na forma da Lei.

Fica o(a) executado(a) ciente de que este Juízo funciona na Rua XV de
Novembro, 653, 7º andar - CEP 96015000 - Pelotas/RS, com expediente externo no horário
das 13 horas às 18 horas.

E, para que no futuro não se alegue ignorância, passa-se o presente Edital que
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