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098/1. 17.0000768-2 (CNJ :.0001503-04.2017.8.2 1.0098)

Vistos

1. Cumprido o disposto no art. 112 do NCPC pelos
pretéritos causídicos da parte devedora (Íls. 91192\, aguarde-se o
prazo de 10 dias, a fim de que regularize sua representação
processual, pena de prosseguimento do feito sem intimação dos atos
processuais. (art. 76, §14, ll, do NCPC).

2. Decorrido o prazo do item "1", com ou sem
regularização da representação processual pelo devedor, para
promover os atos de arrematação do(s) bem(ns) onerado(s), nomeio o
Leiloeiro Público ERNI C. O. Os atos e a forma de alienação do(s)
bem(ns) observará(ão) as prescrições legais, inclusive aquelas
oriundas da vigência do Novo Código de Processo Civil (NCPC, Lei
Federal n. 13.105/2015), sem prejuízo dos destaques abaixo
elencados:

A) A alienação ocorrerá, a critério do leiloeiro nomeado,
por pregão presencial, eletrônico ou pela combinação das duas
modalidades anteriores (pregão híbrido), estes últimos com a

utilizaçáo da rede mundial de computadores, devendo o leiloeiro
empregar as cautelas necessárias para assegurar ampla segurança e
publicidade das transações;

B) A forma de publicidade dos atos de alienação fica ao
encargo do leiloeiro, o qual resta, desde logo, autorizado a
disponibilizar a íntegra dos editais ( oue conterão. além dos requ isitos
leoais. ínteora da )e outros documentos via internet,
em site especificamente mantido com essa finalidade, autorizada a
publicação na mídia impressa ou física apenas de resumos, extratos
ou comunicados de chamamento genéricos e conctsos
interessados no leilão, desde que neles haja remissão ao ereÇo
eletrônico onde a íntegra da documentação estará disp
exame e consulta;
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C) Devem ser cientificadas, com no mínimo cinco (Ofl
dias de antecedência em relação à primeira data de venda, 
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pessoas descritas no artigo 889, caput e incisos, do NCPC. Caso o
devedor não seja encontrado, considerar-se-á intimado pelo próprio
edital de leilão (889, parágrafo único, do NCPC);

D) A comissão do leiloeiro, de encargo do arrematante,
fica estipulada em 10% (dez por cento) do valor da venda, para bens
móveis, e em 7,5o/o (sete inteiros e cinco décimos por cento) do valor
da venda, para bens imóveis;

E) O exequente, se não for beneficiário de dispensa legal
de preparo, deverá antecipar ao leiloeiro o valor das despesas com a
publicidade do leilão, conforme alínea "8" supra, e com eventual
remoção dos bens penhorados;

F) E admltida a arrematação de bens para pagamento
parcelado, nos termos previstos no artigo 895, do NCPC;

G) Para fins de determinação do preço vil, esclarece-se,
desde logo, que por tal é compreendido aquele inferior a 50% do
valor da avaliação, nos termos do artigo 891, parágrafo único, do
NCPC;

H) Eventual pedido de suspensão dos atos de alienação
formulado por qualquer parte ou interessado será obrigatoriamente
instruído, qoh nena de não aônhê.imêntô e indenendentêmêntê dê
ser a parte oeticion , com o
comprovante de depósito das despesas processuais relativas ao
adiamento, bem como da indenização pela desmobilização do
leiloeiro, desde logo fixada em R$ L.500,00 (hum mil e quinhentos
reais) por lote anunciado, independentemente da avaliação do(s)
bem(ns) que o(s) compõe(m), considerando tratar-se de custos fixos;

l) Se, por qualquer motivo, náo ocorrer a arrematação
dos bens em hasta pública, fica desde logo autorizado o leiloeiro
nomeado a proceder na ALIENAÇÃO POR INICIATIVA PARTICULAR, na
forma do artigo 880, do NCPC, no prazo de noventa ,

aplicando-se, no que couber, a tal modalidade de expropriação, as
determinações constantes desta decisão, inclusive quanto à comissão
do Leiloeiro;

J) es partes serão intimadas, pes ente, por
procuradores ou pelo próprio edital do leilão, do
decisão, precluindo a oportunidade de contesta

prazo de cinco (05) dias, ou recurso, no prazo legal;
descrita na alínea anterior se não houver impu nação
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3. Expeça-se Autorização para remoção do(s) bem(ns)
penhorados, no caso de bem(ns) móvel(is), ao depósito do Sr.
Leiloeiro, considerando ser tal medida útil para fins de proporcionar
aos interessados na arrematação exame e inspeção do(s) bem(ns),
bem como a realização de imagens ou ilustraçôes que auxiliem na
publicidade e no exame do(s) bem(ns) a potenciais arrematantes;

4. lntimem-se

Gaurama, 19111120 9.

Femando Vieira dos Santos,
Juiz de Direito.
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CERTIDÃO

CERTIFICO que a Nota ne I4|2O2O, expedida em 04 de

fevereiro de 2020, foi disponibilizada na edição ns 6677 no Diário

da Justiça Eletrônico do dia 05/02/2020, considerando-se publicada

no primeiro dia útil que se seguir, em conformidade com o art. 4s

da Lei ns 11.419/2006. Dou fé.

098/7.17.0000768-2 (cNJ 0001503-

04 .20'J-1 . 8.21 . 0098 ) - Paludo Comércio de

Produtos Agricolas ITDA. (pp. Evelyn
Wanzeniak Aguiar 1139914/RS, Iane Maria Breda

62960/RS e Luana Breda Betefla 90691/RS) X

Wifson José Petkowicz (pp. Leandro Pogorzelski
46924/RS). Vistos. 1. Cumprido o disposto no

art. Ll2 do NCPC pelos pretéritos causidlcos da

parte devedora (f1s. 9T/92), aguarde-se o prazo
de 10 dias, a fim de que reguJ-arize sua

representação processual, pena de

prosseguimento do feito sem intimaÇão dos atos
processuais . larL. 16, 51", II, do NCPC) . 2.

Decorrido o prazo do item *1", com ou sem

regularização da representação processual pelo
devedor, para promÕver os atos de arrematação
do (s) bem(ns) onerado (s), nomeio o Leiloeiro
Público ERNI C. O. Os atos e a forma de

a]ienaÇão do (s) bem(ns) observará (ão) as

prescriçÕes Iegais, inclusive aquelas oriundas
da vigência do Novo Código de Processo Civil
(NCPC, Lei Eederaf n. 13.lO5/2015), sem

prejuízo dos destaques abaixo elencados: A) A
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alienaÇão ocorrerá, a critério do leiloeiro
nomeado, por pregão presencial, eletrônico ou

pela combinaÇão das duas modalidades anterlores
(pregão hibrido), estes úftimos com a

utilização da rede mundial de computadores,
devendo o leifoeiro empregar as cautelas
necessárj-as para assegurar ampla seguranÇa e

pubJ-icidade das transaÇões; B) A forma de

publicidade dos atos de alienação fica ao

encargo do leiloeiro, o qual resta, desde logo,
autorizado a disponibifizar a íntegra dos

editais (que conterão, além dos requisitos
.Iega.is, integra da presente decisão) e outros
documentos vj-a internet, em site
especlficamente mantido com essa finalidade,
autorlzada a publicação na mídia impressa ou

flslca apenas de resumos, extratos ou

comunlcados de chamamento genéricos e concisos
dos interessados no Iei.Ião, desde que nefes
haja remissão ao endereço eletrônico onde a

integra da documentação estará disponive.I para

exame e consu]tai C) Devem ser cientificadas,
com no minimo cinco (05) dias de antecedência
em relação à primeira data de venda, as pessoas

descritas no artigo 889, caput e .incisos, do

NCPC. Caso o devedor não sej a encontrado,
considerar-se-á intimado pelo próprio editaf de

feifão (889, parágrafo único, do NCPC) ; D) A

comi-ssão do leiloeiro, de encargo do

arrematante, fica estipulada em 10ã (dez por
cento) do valor da venda, para bens móveis, e

em 1,52 (sete inte.iros e cinco décimos por
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cento) do valor da venda, para bens imóveis; E)

O exequente, se não for beneficiárj-o de

dispensa Iegal de preparo, deverá antecipar ao

feiloej-ro o val-or das despesas com a

publicidade do 1ei1ão, conforme alinea *8"

supra, e com eventual remoÇão dos bens

penhorados; E) E admitida a arrematação de bens

para pagamento parcelado, nos termos previstos
no artigo 895, do NCPC, G) Para fins de

determinação do preço vil, esclarece-se, desde

logo, que por tal é compreendido aquele
inferior a 502 do vafor da avaliaÇào, nos

termos do artigo 891, parágrafo único, do NCPC;

H) Eventual- pedido de suspensão dos atos de

alienação formulado por quafquer parte ou

interessado será obrigatorj-amente lnstruido,
sob pena de não conhecimento e

independentemente de ser a parte peticionante
beneficlária da gratuidade judicíária, com o

comprovante de depósito das despesas
processuais re.Iativas ao adiamento, bem como da

indenização pela desmobilização do leiloeiro,
desde logo fixada em R$ f.500,00 (hum mil e

quinhentos reais) por .Iote anunciado,
independentemente da avaliação do (s) bem(ns)

que o(s) compõe(m) , considerando tratar-se de

custos fixos; I) Se, por qualquer motivo, não

ocorrer a arremataÇão dos bens êm hasta
pública, fica desde fogo autorizado o feifoeiro
nomeado a proceder na ALIENAÇÃO POR INICIATIVA
PARTICULAR, na forma do artigo 880, do NCPC, no

prazo de noventa (90) dias, aplicando-se, no
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que couber, a tal modalldade de expropriação,
as determinações constantes desta decisão,
.inclusive quanto à comissão do Leiloeiro; J) As

partes serão intimadas, pessoalmente, por
procuradores ou pelo próprio edital do 1eilão,
do inteiro teor desta decisão, precluindo a

oportunidade de contestaÇão à providência
descrita na afinea anterior se não houver
impugnação escrita, no prazo de cinco (05 )

dias, ou recurso, no prazo legal; 3. Expeça-se

Autori zaÇão para remoÇão do ( s ) bem (ns )

penhorados, no caso de bem(ns) móvel- (j-s), ao

deposito do Sr. LeiJ-oeiro, considerando ser ta1
medida úti1 para fins de proporcionar aos

interessados na arremataÇão exame e inspeção do

(s) bem(ns), bem como a realizaÇão de imagens

ou ilustraçÕes que auxiliem na publicidade e no

exame do(s) bem(ns) a potenciais arrematantesi
4 . Intimem-se.

Gaurama,

Escrivão(ã) / Oficial Ajudante


