EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO
Vara do Trabalho de Curitibanos/SC

DATA ÚNICA: 3 DE OUTUBRO DE 2017.
AS 15h30min / Primeiro Leilão (valor igual ou superior a avaliação).
AS 16h /Segundo Leilão (mínimo de 51% da avaliação).
LOCAL: Átrio da Justiça do Trabalho de Curitibanos – Rua Altino Gonçalves de Faria
n. 1600, bairro São Francisco, Curitibanos/SC.
Ricardo Bampi, Leiloeiro Público Oficial, devidamente autorizado pelo Exmo. Sr.
Doutor Marcel Luciano Higuchi Viegas dos Santos, Juiz da Vara do Trabalho de
Curitibanos/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
no processo, conforme segue:
1 – Autos nº 0000598-76.2014.5.12.0042
Autor: Elenice Andréia dos Santos
Réu: Catiane de Oliveira Passos Antunes da Silva ME e outros
Bens: 1 (uma) geladeira Marca cônsul, modelo CRC23CBBNA, série B9876754, 229
litros, cor branca, sem a tampa do congelador e sem o tampo do compartimento dos
legumes, em bom estado de funcionamento e em estado regular de conservação.
Avaliada em R$399,00 (trezentos e noventa e nove reais); 1 (uma) máquina de costura
Elgin Genius, cor branca, em bom estado de funcionamento e conservação. Avaliada em
R$420,00 (quatrocentos e vinte reais); 1 (uma) máquina de costura Overlok chinezinha,
cor verde, em bom estado de funcionamento e conservação. Avaliada em R$366,66
(trezentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos); 1 (um) balcão de
atendimento, marca Peracchi, em madeira, com seis gavetas e quatro nichos, com 2,52m
de comprimento e com 60cm de largura, em bom estado de conservação. Avaliado em
R$500,00 (quinhentos reais). Valor total dos bens penhorados: R$1.685,66 (um mil,
seiscentos e oitenta e cinco reais e sessenta e seis centavos). Depositária: Catiane de
Oliveira Passos Antunes da Silva.
2 – Processo nº 0000327-67.2014.5.12.0042
Autor: João Ribeiro da Luz
Réu: Bonet Madeiras de Papeis LTDA
Bens: 1250 (mil duzentos e cinquenta) chapas de bondoor 270 (nome comercial),
possuindo 29 milímetros de espessura, medindo 2,75m por 1,85m, composição 100%
pinus sem casca e resina, utilizado para enchimento de portas, divisórias e miolos de
mobiliários em geral. Avaliado em R$104,44(cento e quatro reais e quarenta e quatro
centavos) a unidade, totalizando R$130.550,00 (cento e trinta mil, quinhentos e
cinquenta reais). Depositário: Geraldo Majella Teixeira. Endereço do depositário:
Avenida Leoberto Leal, nº 227, Santa Cecília/SC.

Pelo presente edital, ficam intimados os executados, se não forem encontrados pelo
Oficial de Justiça, suprindo, assim a exigência contida no § 5°, art. 687 do CPC. 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,
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: Avenida Belizario Ramos 3738, sala 9, 2 andar – Fone 3226.0765, ou
também
através
do
site:
www.bampileilões.com.br
e
e-mail:
leilao@ricardobampi.com.br.

___________________________________
Marcel Luciano Higuchi Viegas dos Santos
Juiz da Vara do Trabalho de Curitibanos

_______________________________
Ricardo Bampi
AARC 324

