
 
 

 

EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO  

Terceira Vara do Trabalho – Lages/SC 

 

  

DATA ÚNICA: 28 DE SETEMBRO DE 2016 

 

AS 14h / Primeiro Leilão (valor igual ou superior a avaliação). 

AS 14h30 /Segundo Leilão (no mínimo 51% do valor da avaliação). 

 

LOCAL: Átrio da Justiça do Trabalho – Rua James Robert Amos n. 184, 

Lages-SC. 

 

Ricardo Bampi, Leiloeiro Público Oficial, devidamente autorizado pela 

Exma. Sra. Doutora Andrea Cristina de Souza Haus Bunn e Exma. Sra. 

Hérica Machado da Silveira Fischborn, Juízas da 3° Vara do Trabalho de 

Lages/SC, venderá em Primeiro e Segundo Leilão na forma da Lei, conforme 

preceitua o art. 888 § 1° da CLT, em dia, horas e local supracitados, os bens 

penhorados nos processos, conforme segue:  

 

1. Carta Precatória n. 0002225-61.2014.5.12.0060 

Deprecante: Maria Albertina Bittencourt  

Deprecado: Lages Cursos Profissionalizantes Ltda - ME 

Bens: 1. Trinta e nove cadeiras escolares, com apoio de braço, cor vermelha, 

valor unitário, R$ 100,00, totalizando R$ 3900,00; 2. Um aparelho de ar 

condicionado, marca Eletrolux, capacidade ignorada, funcionando, avaliado 

em R$ 1000,00; 3. Oito cadeiras de manicure, cor vermelha, em bom estado, 

valor unitário de R$ 150,00, totalizando R$ 1200,00; 4. Uma televisão, 

marca Gradiente, de 16 polegadas, avaliada em R$ 100,00; 5. Um DVD, 

marca Semp, avaliado em R$ 100,00; 6. Treze cadeiras escolares, com apoio 

de braço, cor azul, em bom estado, valor unitário, R$ 100,00, totalizando R$ 

1300,00; 7. Quatro macas, cor branca, base de ferro, valor unitário R$ 

200,00, totalizando R$ 800,00; 8. Sete computadores, com CPU, monitor, 

teclado e mouse, hardware e software, não identificados, funcionando, no 

valor unitário de R$ 800,00, totalizando R$ 5600,00; 9. Oito cadeiras de 

cabeleireira, no valor unitário de R$ 150,00, totalizando R$ 1200,00; 10. 

Dois grupos de cadeiras, de quatro lugares, cor azul, valor unitário de R$ 

300,00, totalizando R$ 600,00; 11. Dois grupos de cadeiras, de três lugares, 

cor vermelha, valor unitário de R$ 250,00, totalizando R$ 500,00; 12. Seis 

escrivaninhas, cor vermelha, valor unitário de R$ 300,00, totalizando R$ 

1800,00. Total das avaliações: R$ 18.100,00 (Dezoito mil e cem reais). 

Depositário dos bens: Sandro Dias. Endereço para vistoria: Rua Brasília,  

424, Lages-SC.  

 

2. Processo n. 0000521-76.2015.12.0060 



 
 

 

Reclamante: João Carlos Muniz da Rosa  

Reclamado: André Alexandre Ferreira-ME, Mecânica Fabre e Ferreira- ME 

André Multimarcas 

Bem: Um torno mecânico, barramento de 01(um) metro com motor elétrico 

de 04 (quatro) cv, cor azul sem marca aparente, em bom estado de 

conservação  e funcionamento, avaliado(a) em R$ 3,000,00 (três mil reais);  

Depositário: André Alexandre Ferreira. Vistoria: Br 116, KM, 247, Lages 

SC.           

 

3. Processo n. 0000052-93.2016.12.0060  

Reclamante: Clemerson de Jesus Cavalheiro   

Reclamado: Mademold Industria e Comércio de Madeiras Ltda-ME 

Bem: Uma Destopadeira, marca Wilemann, com motor trifásico de 5cv’s, 

com estrutura toda em ferro, cor verde, profissional, funcionando. Avaliada 

em R$ 8.000,00(oito mil reais); Depositário Sérgio Alves Lourenço. Vistoria: 

Rua: Joacir Stringuini, 356, Lages SC.   

 

4. Processo n.0000997-17.2015.5.12.0060 

Exequente: União (PFN-PSFN/Lages) 

Executado:  Instituto do Planalto Ltda-ME 

Bem: Duzentas e cinquenta (250) carteira (cadeiras) de estudante, com 

estrutura em tubo de ferro, assento e “apara braço”, em MDE com 

revestimento na cor verde claro, todas em bom estado de conservação, valor 

unitário R$ 100,00. Totalizando R$ 25.000,00(vinte e cinco mil reais); 

Depositário: Jaques Mendonça Alves. Vistoria Rua: Marciano Antunes, 475 

Lages SC. 

 

Pelo presente edital, ficam intimados os executados, se não forem 

encontrados pelo Oficial de Justiça, suprindo, assim a exigência contida no 

art. 889 I do NCPC. A arrematação será procedida com pagamento à vista, 

ou garantir o lance com sinal correspondente a 20% (vinte por cento) do 

valor do bem. Se o arrematante, ou seu fiador, não pagar dentro de 24 (vinte 

e quatro) horas o preço da arrematação, perderá, em benefício da execução, o 

sinal dado, voltando à praça os bens executados. A comissão do leiloeiro será 

de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação e 2,5% em cada de 

acordo /remição ou adjudicação e correrá por conta do arrematante, 

remitente ou adjudicante, que deverão arcar também com despesas do 

leiloeiro, as quais serão devidamente comprovadas no momento do leilão. 

Nos casos de dissolução consensual entre as partes e/ou nos casos de 

suspensão ou extinção da ação depois de iniciados os atos preparatórios da 

hasta pública, esta somente será suspensa após o pagamento das custas e 

demais despesas processuais, inclusive as do leiloeiro.  Maiores informações 

com o Leiloeiro Oficial Ricardo Bampi, através do telefone 49 99012277 ou 



 
 

 

no endereço: Rua Benjamin Constant 28, sala 81 – Fone 3226.0765, ou 

também através do site: www.bampileilões.com.br e e-mail: 

leilao@ricardobampi.com.br.  

 

____________________________________ 

Andrea Cristina de Souza Haus Bunn 

Juíza da 3ª Vara do Trabalho 

 

___________________________________ 

Herika Machado da Silveira Fischborn 

Juíza da 3ª Vara do Trabalho 

 

______________________________ 

Ricardo Bampi 

AARC 324 

http://www.bampileilões.com.br/
mailto:leilao@ricardobampi.com.br

