EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO
Segunda Vara do Trabalho – Lages/SC

Data Única: 22 de agosto de 2017
Às 14h, primeiro leilão (valor igual ou superior a avaliação);
Às 14h30, segundo leilão (maior lance desde observado o mínimo de 51% da avaliação);
Local: Átrio da Justiça do Trabalho, Rua James Robert Amos, número 184, Lages/SC.
Ricardo Bampi, Leiloeiro Público Oficial, devidamente autorizado pela Exma. Sra. Doutora
Karem Mirian Didoné e Exma. Sra. Doutora Michelle Adriane Rosário Arruda Araldi, Juízas da 2°
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 – RTOrd 0000960-49.2016.5.12.0029
Reclamante: Alessandra Cristina Haensel
Reclamado: Cristina de Lurdes Fernandes Almeida Costa Pereira, Cristina de Lurdes Fernandes
Almeida Costa Pereira
Bem: 1 (um) veículo FORD KA, placa LZY-6945, cor prata, ano e modelo 1998/1998, gasolina,
RENAVAM 701850124, veículo em razoável estado de uso e conservação, pneus bem gastos,
lataria em bom estado, 2 (duas) portas, banco do motorista rasgado, paralama solto, tampa
traseira amassada. Veículo em nome de Bruna Cristina da Silva Lima, com comunicação de
venda para Fabrício Ramos Lima, conforme documento DETRAN. Avaliado em R$ 7.000,00
(sete mil reais). Depositário: Cristina de Lurdes F. A. C. Pereira. Endereço do depositário: Rua
Tito Ramos, número 02, bairro Universitário, Lages/SC. Ônus: Existem débitos junto ao Detran
no valor de R$ 391,61 (trezentos e noventa e um reais e sessenta e um centavos).
2 – RTOrd 0000063-21.2016.5.12.0029
Reclamante: Telmo Diego Quadros
Reclamado: Regis Steigleder Karnal – EPP, Florestal Manutenção de Equipamentos EIRELI –
ME, Florestal Peças EIRELI - ME
Bem: 1 (uma) garra florestal, marca ESCD, aplicada em trator florestal, modelo SKIDDER, cor
amarela, funcionando, em ótimo estado de conservação e uso. Avaliada em R$ 25.000,00
(vinte e cinco mil reais). Depositário: Regis Steigleder Karnal. Endereço do depositário: Rua
Brasil, 1359, Lages/SC.
3 – Processo nº AT 407/98
Exequente: Diomar Carlos da Luz (espólio representado por Fátima Terezinha de Souza)
Executado: Ivan de Bettio
Bem: 1 (um) veículo Nissan March 1.0S Flex, placa MLZ-5721, RENAVAM 992379393,
álcool/gasolina, cor prata, ano de fabricação e modelo 2013/2014, chassi nº 3n1dk3cd4e12,
alienado fiduciariamente em favor da Companhia de Crédito, Financiamento e Investimento
RCI Brasil, veículo 4 (quatro) portas, em bom estado de uso e funcionamento, interior em bom
estado, pneus faltando uma calota, parachoque dianteiro lado do motorista arranhado e
paralama lado do motorista arranhado e riscado. Avaliado em R$ 26.000,00 (vinte e seis mil
reais). Depositário: Ivan de Bettio. Endereço do depositário: Rua Marcos Batista, 997, centro,

São Joaquim/SC. Ônus: Existem débitos junto ao Detran no valor de R$ 131,46 (cento e trinta e
um reais e quarenta e seis centavos).
4 – Processo nº 02131-2013-029-12-00-0
Exequente: Tókio Comércio de Veículos Ltda. (na pessoa do sócio Simone Hubsch Ohf)
Executado: Márcio Gilberto Werner
Bem: 1 (um) veículo Honda Civic EXS Flex, 4 (quatro) portas, automático, placa MGI-4008,
RENAVAM 965223558, cor preta, álcool/gasolina, ano de fabricação e modelo 2008/2008,
chassi 93HFA66808Z225391, com alienação fiduciária na BV Financeira, em bom estado de
uso, conservação e funcionamento, banco de couro, com 96.000Km, pneus e interior em bom
estado. Avaliado em R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais). Depositário: Márcio Gilbertto
Werner. Endereço do depositário: Rua Fortunato Dias Batista, nº 402, Coral, Lages/SC. Ônus:
Existem débitos junto ao Detran no valor de R$ 2.136,99 (dois mil, cento e trinta e seis reais e
noventa e nove centavos).
5 –AINDAT 01612-2010-029-12-00-6
Exequente: Wesley Joelson de Oliveira (espólio representado (a) por Neusa Aparecida Moreira
Pessoa)
Executado: Empreiteira de Mão de Obra Pedras Brancas LTDA ME – A/C do sócio Valmor
Chaves
Bem: 1 (um) veículo TOYOTA HILUX, 4x4, CD, placa BMQ3545, RENAVAM 644937874, ano de
fabricação e modelo 1995, à diesel, chassi JTA33LNA658001976, cor verde, apresentando os
seguintes sinais particulares: plotagem com a denominação da empresa executada, parachoque traseiro, tampa de caçamba amassados, pequenos danos na pintura, motor em bom
funcionamento, pneu em meia vida útil. Avaliado em R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais).
Ônus: No veículo descrito existem débitos junto ao Detran no valor de R$ 714,53 (setecentos e
quatorze mil reais e cinquenta e três centavos). Depositário: Valmor Chaves. Endereço do
depositário: Rua Hercílio Luz, 175, apto. 09, Centro, Lages/SC.
6 – RTOrd 0000236-45.2016.5.12.0029
Reclamante: Cinthia de Fátima Garcia dos Santos
Reclamado: Rosimery Costa Duarte
Bens: 1 (um) veiculo GM Corsa WIND, placa IGO9950, ano 1997/1998, chassi
9BGSCD82WVB600209, a gasolina, cor vermelho-vinho metálico, duas portas, para brisa
dianteiro trincado, pneus na lona, para-choque traseiro quebrado. Avaliado em R$ 7.000,00
(sete mil reais). Depositário: Rosimery Costa Duarte. Endereço do depositário: Rua Sebastião
Luiz Duarte, 14, Bairro Planalto, Correia Pinto/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.
Modalidade “ad corpus”. 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: Avenida Belizário Ramos, 3738, sala 9, 2 andar,
Edifício Terra Nova, Centro, Lages-SC – Fone 49)3226.0765 ou 49)99901.2277, ou também
através do site: www.bampileiloes.com.br e e-mail: leilao@ricardobampi.com.br.
____________________________
Karem Mirian Didoné
Juíza da 2ª Vara do Trabalho
____________________________________
Michelle Adriane Rosário Arruda Araldi
Juíza da 2ª Vara do Trabalho
______________________________
Ricardo Bampi
AARC 324

