
 

 

PROPOSTA DE PARCELAMENTO 
LEILÃO JUDICIAL DE VARA E/OU JUIZADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE 

 

 
 

 
  

Processo nº _______________________________  
 

 

Eu_____________________________________________________________, 

brasileiro, portador do CPF nº _________________________ e 

RG__________________________, residente e domiciliado 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

venho por meio desta, enviar minha proposta de parcelamento para 

arrematação do bem imóvel no processo acima mencionado, que está em 

venda através de Leilão Público Judicial no sítio eletrônico www.lancese.com.br 

de responsabilidade do Leiloeiro Público Oficial Valério César de Azevedo 

Deda JUCESE 07/08, mediante pagamento do lance na forma especificada e  

DECLARO estar ciente de que a presente proposta, de acordo com a 

Legislação em vigor, sendo aceita e homologada pelo Magistrado, obriga-me 

em caráter irrevogável e irretratável a cumprir o teor do Edital, o qual é do meu 

inteiro conhecimento. Tenho ciência que caberá a mim disputar o bem no no 

sítio eletrônico www.lancese.com.br, realizando meu cadastro, requerendo 

minha habilitação no leilão, bem como ofertando lances para disputa pela 

arrematação, tendo pleno conhecimento de todas as condições elencadas no 

CPC, em especial de que os lances à vista terão preferência, nos termos do 

art. 895, §7º do CPC. Esta proposta de parcelamento somente terá validade 

caso o meu lance seja vencedor e se enviada anteriormente à realização 

do leilão para o e-mail: contato@lancese.com.br 

 

DESCRIÇÃO IMÓVEL:  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

http://www.lancese.com.br/
http://www.lancese.com.br/


 

 

 

PROPOSTA DE PARCELAMENTO: Sinal de 25% (vinte e cinco 
por cento) do lance ofertado correspondente e saldo 
remanescente a ser pago em até _______ parcelas, atualizadas 
pelo indexador de correção monetária a ser indicado pelo Juízo, 
nos termos do art. 895, §2º, NCPC, bem como pagamento da 
comissão do leiloeiro. 

 

Outrossim, declaro estar ciente das seguintes observações:  

1. O A proposta conterá, em qualquer hipótese, oferta de pagamento de 

pelo menos vinte e cinco por cento do valor do lance à vista e o restante 

parcelado em até 30 (trinta) meses, ficando condicionada a análise e 

autorização judicial este parcelamento e quantidade de parcelas. 

1.1. O parcelamento será garantido por caução idônea e por se tratar de 

bem imóvel se dará através de hipoteca do próprio bem.  1.2. No Caso 

de atraso no pagamento de qualquer das parcelas, incidirá multa de 

10% sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas.  

1.3. O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da 

arrematação ou executar contra o arrematante o valor devido, devendo, 

qualquer que seja a medida, pleiteada no processo em que se deu sua 

arrematação.  

2. Declaro ainda ter conhecimento na íntegra do art. 895 do CPC, o qual 

menciona:  Art. 895. O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar, 

por escrito: I - até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da 

avaliação; II - até o início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem por valor que não seja 

considerado vil. § 1º A proposta conterá, em qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelo menos vinte e 

cinco por cento do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, garantido por 

caução idônea, quando se tratar de móveis, e por hipoteca do próprio bem, quando se tratar de imóveis. § 2º 

As propostas para aquisição em prestações indicarão o prazo, a modalidade, o indexador de correção 

monetária e as condições de pagamento do saldo. § 3º (VETADO). § 4º No caso de atraso no pagamento de 

qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as 

parcelas vincendas. § 5º O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou 

promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos ser formulados 

nos autos da execução em que se deu a arrematação. § 6º A apresentação da proposta prevista neste artigo 

não suspende o leilão. § 7º A proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as 

propostas de pagamento parcelado. § 8º Havendo mais de uma proposta de pagamento parcelado: I - em 

diferentes condições, o juiz decidirá pela mais vantajosa, assim compreendida, sempre, a de maior valor; II - 

em iguais condições, o juiz decidirá pela formulada em primeiro lugar. 

 

____________________________________________________ 

Assinatura do interessado 

CPF nº ________________________ RG nº ________________________ 


