EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO
4ª Vara Cível – Lages/SC
DIA 7 DE NOVEMBRO DE 2017 ÀS 15h /PRIMEIRO LEILÃO (pelo valor
da avaliação).
DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2017 ÀS 15h /SEGUNDO LEILÃO (mínimo
de 55% do valor da avaliação do bem penhorado).
LOCAL: Átrio do Fórum da Comarca de Lages/SC.

Ricardo Bampi, Leiloeiro Público Oficial, devidamente autorizado pelo
Exmo. Sr. Doutor Leandro Passig Mendes, Juiz de Direito da Quarta Vara
Cível da Comarca de Lages/SC, venderá em Primeiro e Segundo Leilão na
forma da Lei, em dia, horas e local supracitados, o bem penhorado
abaixo:

1 – Autos nº 0305386-50.2015.8.24.0039
Exequente: Crediserrana – Cooperativa de Crédito Rural do Planalto Sul
Executado: Viegold Olsson ME e outro
Bem: 1 (um) veículo Pálio WK Adventure Flex 2007/2007, cor branca,
placa MCL1101, RENAVAM 907527620. Avaliado R$ 22.000,00 (vinte e
dois mil reais). Ônus: Existem débitos junto ao DETRAN no valor de R$
2.875,63 (dois mil, oitocentos e setenta e cinco reais e sessenta e três
centavos) na data de 30.08.2017. Depositário: Viegold Olsson. Restrição
Renajud, bem como consta no Detran a informação de que o veículo foi
removido ao depósito. O bem poderá ser arrematado em Primeiro Leilão
pelo valor da avaliação, ou, em Segundo Leilão por no mínimo 55% do
valor da avaliação.
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 CPC. O pagamento deverá ser realizado de imediato pelo
arrematante mediante depósito judicial. Conforme determina o art. 887
§ 1 do CPC, este edital está devidamente publicado no site do leiloeiro,
bem como em sua página na rede mundial de computadores e em jornal
de circulação local e o leilão será realizado na modalidade presencial (art
882, caput do CPC). A comissão do leiloeiro será de 5% (cinco por cento)
sobre o valor da venda dos bens penhorados e correrá por conta do
arrematante. A comissão do leiloeiro é ônus sucumbencial e, portanto,
não será devolvida a comissão em caso de desistência. Maiores
informações com o Leiloeiro Oficial Ricardo Bampi, através do telefone 49
99012277 ou no endereço: Avenida Belisário Ramos, 3738, bairro Centro

– Lages/SC. – Fone 3226.0765, ou também através do
www.bampileiloes.com.br e e-mail: leilao@ricardobampi.com.br.
_______________________________________
Leandro Passig Mendes
Juiz de Direito da Quarta Vara Cível da Comarca de Lages
________________________
Ricardo Bampi
Leiloeiro – AARC 324
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