EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO
1a Vara Cível da Comarca de Campo Bom, RS
DE: CLÉBER RICARDO DA SILVA

1º LEILÃO: 07/11/2018, ÀS 11H, 2º LEILÃO: 30/11/2018, ÀS 11H.
LOCAL: TIRADENTES, N. 110/301, CENTRO – CAMPO BOM/RS.
SÍTIO: WWW.ARNOLDOLEILOES.COM.BR

LEILÃO PRESENCIAL E ELETRÔNICO/ONLINE
Henrique Arnoldo Junior, Leiloeiro Oficial e/ou seu preposto, Felipe Elemar Scholl,
a
autorizado pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito da 1 Vara Cível da Comarca de Campo
Bom/RS, venderá em leilão, na MODALIDADE SIMULTÂNEA, em dia/hora/local supracitados, o bem
o
penhorado nos autos do processo n 087/1.02.0002030-2 (AES SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE
ENERGIA S.A. x CLÉBER RICARDO DA SILVA): UM VEÍCULO MARCA FORD ROYALE GL, PLACAS
IAW9217, ANO 1993. MODELO 1.8, 99CV, COR AZUL, ÁLCOOL/GÁS NATURAL VEICULAR, RENAVAM
610444921, CHASSI NÃO REMARCADO. Tudo conforme Certidão R2018/275903. Veículo com
elevada depreciação, equiparando-se à sucata veicular. Não dispõe de kit GNV. Os interessados
deverão periciar o bem, certificando-se do seu estado de conservação antes da aquisição.
Localização: Rua Pio XII, n. 510, Campo Bom/RS. Depositário: o réu. Valor de avaliação atualizado: R$
300,00 (trezentos reais). Lance mínimo: em primeiro leilão, preço não inferior à avaliação; em
segundo leilão, a partir de 50% do valor de avaliação (art. 891, CPC). Comissão: 10%. Pagamento:
somente à vista, até 24 horas da arrematação, mediante pagamento judicial. Todos os lances serão
certificados pelo leiloeiro em transmissão ao vivo presencial. Condições gerais: a) dada as regras dos
leilões, os bens são vendidos no estado em que se encontram e sem garantia. b) É de exclusividade
operacional e financeira do(a) arrematante, o pagamento das despesas que incidam sobre a nova
aquisição: transferência, CRV/CRVL, vistorias/perícias, baixa documentação/veículo, IPVA, ICMS
quando houver, DPVAT, IRPF/IRPJ, regularização chassi/câmbio/motor, cor, ausência de etiquetas
destrutivas, placas, tarjetas, retirada de adesivos, regularização GNV, remoção do bem, enfim, todas
as necessárias para a transferência em seu nome. Dívidas do réu: R$ 9.539,30 (17/08/2015). Ônus e
o
restrições: a venda será livre de dívidas/ônus, na forma do art. 908, § 1 , CPC e do art. 130, parágrafo
único do CTN. Logo todas as dívidas perante o DETRAN/RS e a SEFAZ/RS anteriores à arrematação
recaem para o nome do réu, sendo entregue o bem livre e desembaraçado ao arrematante. DÍVIDAS:
R$ 3.128,49; na SEFAZ/RS e DETRAN/RS referentes a multas, licenciamentos e seguro DPVAT não
a
adimplidos (Certidão R2018/275903). RENAJUD TRANSFERÊNCIA: 1 VARA CÍVEL DA COMARCA DE
CAMPO BOM/RS (PROCESSO 087/1.02.0002030-2). Recursos pendentes: não há. A avaliação e as
dívidas serão atualizadas, quando da arrematação. 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, CPC). 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) 9-9996-4911/9-9996-4611.

_____________________________
Juiz(a) de Direito

