EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO
SEGUNDA VARA CÍVEL DE CAMPOS NOVOS
DIA 10 DE ABRIL DE 2018 ÀS 14h30 /PRIMEIRO LEILÃO. (Pelo valor da
avaliação)
DIA 12 DE ABRIL DE 2018 ÀS 14h30 /SEGUNDO LEILÃO. (Mínimo de 51% da
avaliação).
LOCAL: Exclusivamente por meio eletrônico, no site do leiloeiro, qual seja:
www.bampileiloes.com.br
Ricardo Bampi, Leiloeiro Público Oficial, devidamente autorizado pelo Exmo. Sr.
Doutor Fabricio Rossetti Gast Juíz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Campos
Novos/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. Processo nº: 0301820-37.2016.8.24.0014
Exequente: Crecerto – Agência de Microcrédito Solidário do Alto Uruguai Catarinense
Executado: Fernando dos Santos Padilha e outros
Bem: Créditos do executado em relação ao contrato de financiamento do veículo
motocicleta Yamaha Fazer YS250, ano/modelo 2011/2012, placa MIN5395 Renavam nº
335600875. Conforme informações de fls. 46 dos autos o valor para quitação na data de
16 de junho de 2017 era de R$ 1.775,74 (um mil setecentos e setenta e cinco reais e
setenta e quatro centavos). Ônus: Existem débitos junto ao Detran no valor R$:
3.577,51 (três mil quinhentos e setenta e sete reais e cinquenta e um centavos).
Alienação Fiduciária em favor de COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL VALE DO
RIO DO PEIXE LTDA e Restrição de Execução por Certidão.
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 interessado em adquirir
o bem penhorado em prestações poderá cumprir as disposições constantes no
art. 895 do NCPC. Conforme determina o art. 887 § 1 do NCPC, este edital
está devidamente publicado no site do leiloeiro e será realizado na
modalidade on line. A comissão do leiloeiro será de 5% (cinco por cento)
sobre o valor da arrematação, acordo/remição e correrá por conta do
arrematante ou remitente, que deverão arcar também com despesas do
leiloeiro, as quais serão devidamente comprovadas no momento do leilão.
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. Leilão na modalidade ad corpus. Maiores informações com o
Leiloeiro Oficial Ricardo Bampi, através do telefone 49 999012277 ou no
endereço: Avenida Belizario Ramos 3738, sala 9, Centro – Lages/SC – Fone
3226.0765, ou também através do site: www.bampileiloes.com.br e e-mail:
leilao@ricardobampi.com.br.

___________________________________
Doutor Fabricio Rossetti Gast
Juíz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Campos Novos
________________________
Ricardo Bampi
Leiloeiro – AARC 324

