EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO
Primeira Vara Cível da Comarca de Lages
DATA ÚNICA: 14 DE SETEMBRO DE 2017
ÀS 14h30 /PRIMEIRO LEILÃO. (pelo valor da avaliação).
ÀS 15h /SEGUNDO LEILÃO. (mínimo de 60% da avaliação).
LOCAL: Átrio do Fórum da Comarca de Lages - SC.
Ricardo Bampi, Leiloeiro Público Oficial, devidamente autorizado pelo Exmo. Sr.
Doutor Joarez Rusch, Juiz de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Lages/SC,
venderá em Primeira e Segunda Praça na forma da Lei, em dia, horas e local
supracitados, o bem penhorado abaixo:
1 – Autos nº 0310155-04.2015.8.24.0039
Exequente: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A – BANRISUL
Executado: Restaurante Ernano Ltda e outros
Bem: 1 (um) Fiat/Uno Vivace 1.0, ano 2011/2012, placa MIU6278, RENAVAM
376033770, cor prata. Possui alienação fiduciária em favor de Banco Itaú Veículos S.A.
Avaliado em R$21.890,00 (vinte e um mil oitocentos e noventa reais). Ônus: Possui
débitos junto ao DETRAN no valor de R$873,49 (oitocentos e setenta e três reais e
quarenta e nove centavos). Depositária: Elisete Scoss de Oliveira Arruda. Conforme
determinação proferida pelo magistrado, o arrematante deverá quitar o saldo da
alienação, sendo que o valor para quitação, na data de 16.03.17 era de R$ 5237,70.
2 – Processo nº 0003729-83.2014.8.24.0039
Exequente: Gerdau Aços Longos S/A
Executado: CCL Construtora LTDA
Bem: 1 (um) Compressor de Ar, marca Schulz, modelo MSWV-60, FORT, com motor
WEG – trifásico 60 HZ, 3,8 RPM. Valor da avaliação atualizado pelo INPC até a data
de 31/07/17: R$ 8655,24 (oito mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e vinte e quatro
centavos). Depositário: Rafael Ribeiro. Vistoria: BR 282, 46, ao lado do trilho do trem,
bairro São Sebastião, Lages/SC.
3 – Processo nº 0308889-45.2016.8.24.0039
Exequente: Tortelli Motores LTDA
Executado: Pedro Nilton dos Santos
Bem: 1 (um) veículo GM Chevette SL, placa LZD3695 SC, RENAVAM 417865856,
ano 1988, cor verde, com avarias na lataria, pneus em estado ruim. De forma geral, o
veículo está em razoáveis condições. Avaliado em R$5.000,00 (cinco mil reais). Ônus:
Possui débitos junto ao DETRAN no valor de R$425,58 (quatrocentos e vinte e cinco
reais e cinquenta e oito centavos). Depositário: Pedro Nilton dos Santos. Endereço do
depositário: Rua Henrique Ataíde dos Santos, 314, Maria Luiza, CEP 88529-150,
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. Salvo
pronunciamento judicial em sentido diverso, o pagamento deverá ser realizado de
imediato pelo arrematante, por depósito judicial ou por meio eletrônico (art.892 do
NCPC). O preço mínimo da venda é de 60% da avaliação atualizada pelo INPC,
podendo a venda ser na forma do §1 do art. 895, no que concerne a prazo a garantias,
em relação aos bens imóveis, sendo que as parcelas deverão ser corrigidas pela Taxa
SELIC, com preferência de pagamento à vista e em menor prazo. Em se tratando de
bens móveis, com valor inferior a 30 salários mínimos, não será aceita a forma de
pagamento parcelada. Conforme determina o art. 887 § 1 do NCPC, este edital está
devidamente publicado no site do leiloeiro e será realizado na modalidade presencial.
Esclarece que a venda será “ad corpus”. A comissão do leiloeiro será de 5% (cinco por
cento). Nos casos de acordo com suspensão da venda, após a publicação do edital, serão
devidas solidariamente pelas partes, as despesas efetuadas pelo Leiloeiro. Maiores
informações com o Leiloeiro Oficial Ricardo Bampi, através do telefone 49 99012277
ou no endereço: Rua Belisario Ramos 3738, sala 9 - Centro – Fone 3226.0765, ou
também
através
do
site:
www.bampileiloes.com.br
e
e-mail:
leilao@ricardobampi.com.br.

______________________________________
Joarez Rusch
Juiz de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Lages

________________________
Ricardo Bampi
Leiloeiro – AARC 324

