
 

( Parcelamento já previamente autorizado pelo Juízo ) 
 
 

1) Essas orientações se aplicam para a hipótese de o PARCELAMENTO do 

valor da arrematação já ter sido AUTORIZADO PELO JUÍZO. Ou seja, é um direito 

do ARREMATANTE pagar o seu lance de forma parcelada, na forma do disposto no 

art. 895 do Código de Processo Civil que expressamente prevê: 

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. 
 
§ 9º - No caso de arrematação a prazo, os pagamentos feitos pelo arrematante 
pertencerão ao exequente até o limite de seu crédito, e os subsequentes, ao 
executado. 
(Observação do IPC LEILÕES: os campos em destaque têm relevância especial). 
   

2) É importante que o participante tenha conhecimento de que se vier a 

apresentar proposta para arrematação parcelada, seu lance poderá ser coberto por 

outro proponente que formular o mesmo valor de lance, mas para pagamento à vista. 

3) Assim, segue abaixo a sistemática para realização dos lances e 

acompanhamento da evolução do leilão que for de seu interesse, até o fechamento 



 

da 1ª ou 2ª praça. 

4) Para tanto siga o passo a passo abaixo: 

4.1 
HABILITE-SE no leilão (clicando 

no ícone ao lado destacado) 

 

4.2 
Faça seu LOGIN e espere alguns 
instantes. Isso só pode ser feito 

após a abertura do leilão 
 

Leia o texto e, após, 
informe que leu e 

concordou. Requisite a 
habilitação. Instantes após 
estará a habilitação estará 

liberada 

4.3 
Entre no AUDITÓRIO. Escolha a 
forma de apresentação (CARTAS 

ou LISTA)  

4.4 

Para lances, clique em DAR LANCES  

4.5 

Opte pelo lance A VISTA (que poderá ser de 
igual valor que o anterior, se tiver sido 

parcelado, clicando em IGUALAR LANCE) ou 
PARCELADO. Estando tudo certo, virá a 

mensagem “Lance Ofertado com Sucesso”  

4.6 

Caso o lance anterior tenha sido 
PARCELADO aparecerá a letra “P” ao lado do 
lance. Assim, você poderá dar lance em igual 

valor, porém para pagamento à vista (clicando 
em IGUALAR LANCE) 

 

4.7 

DETALHES: 
 

4.7.1) caso o participante 1 que forneceu o lance parcelado tenha também optado 
pelos lances automáticos (modalidade na qual a pessoa fixa um teto até o qual suprirá 
todos os lances), o participante 2 que “igualar o lance” será de pronto coberto por um 

lance imediatamente superior, até que o teto seja atingido. 
 

4.7.2) todos os participantes poderão acompanhar a evolução dos lances dados em 
determinado lote, na página que antecede o acesso ao AUDITÓRIO. 

 

4.7.3) em qualquer dificuldade não exite em nos contactar imediatamente, seja pelo e-
mail helderjr@ipcleiloes.com.br, cibele@ipcleiloes.com.br ou pelo (67) 3041-0020 

 

Bons Lances, bons negócios para você !!! 

 

IPC LEILÕES - Muito mais do que uma simples Leiloeira. 
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