EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO
Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Bom, RS
DE: ROSA MARIA SILVA CARDOSO
1º LEILÃO: 13/06/2018, ÀS 14H, 2º LEILÃO: 27/06/2018, ÀS 14H.
SÍTIO: WWW.ARNOLDOLEILOES.COM.BR

LEILÃO ONLINE/ELETRÔNICO
Henrique Arnoldo Junior, Leiloeiro Oficial e/ou seu preposto, Felipe Elemar Scholl,
autorizado pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de
Campo Bom/RS, venderá em leilão, na modalidade online/eletrônico, em dia/hora/local
o

supracitados, os bens penhorados nos autos do processo n 087/3.12.0000460-1 (MARIANE MODAS
LTDA. x ROSA MARIA SILVA CARDOSO): UM AR CONDICIONADO CONSUL, ANTIGO, AVALIADO EM
R$ 320,00. UMA TV GRADIENTE, 21 POLEGADAS, ANTIGA, AVALIADA EM R$ 80,00. UM APARELHO
DE SOM PHILCO. AVALIADO EM R$ 120,00. Depositário: a ré. Localização: Rua Guido Arnhold, 93,

Campo Bom/RS. Lance mínimo: em primeiro leilão, preço não inferior à avaliação; em segundo leilão,
inadmitido preço vil (art. 891, NCPC). Comissão: 10% sobre o valor arrematado, não se incluindo
neste valor. Pagamento: em uma única vez, em até 24 horas da arrematação, mediante transferência
bancária direta ao leiloeiro, que providenciará o pagamento da guia/depósito judicial. Condições
gerais: os bens são vendidos no estado em que se encontram, sem garantia, competindo a(o)

interessado(a), certificar-se das condições do bem antes das alienações. É de exclusividade
operacional e financeira do(a) arrematante, o pagamento de profissional para desinstalação dos
aparelhos, bem como do frete necessário para o recolhimento dos bens. Dívidas do processo: R$
730,23 (14/02/2017). Ônus e restrições: a venda será livre de dívidas/ônus, na forma do art. 130,
parágrafo único do CTN. Recursos pendentes: não há. A avaliação e as dívidas podem ser atualizadas,
quando da realização do leilão. Ficam desde já intimadas as partes, coproprietários, interessados e
principalmente os executados, credores fiduciários, bem como os respectivos cônjuges, se casados
forem

(art.

889,

parágrafo

único,

NCPC).

Edital publicado alternativamente no sítio

www.leiloesdajustica.com.br. Maiores informações, acessar o sítio www.arnoldoleiloes.com.br, ou
contatar o leiloeiro, pelo telefone (51) 9-9996-4911.

_____________________________
Juiz(a) de Direito

