EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO
Vara da Família, Orfãos e Sucessões, Infância e Juventude da Comarca de
Curitibanos/SC.
DIA 7 DE JUNHO DE 2018 AS 15h /PRIMEIRO LEILÃO. (pelo valor da
avaliação).
DIA 7 DE JUNHO DE 2018 AS 15h15 /SEGUNDO LEILÃO. (mínimo 51% do
valor da avaliação).
LOCAL: Átrio da Fórum da Comarca de Curitibanos – Rua Antônio Rossa n.
241, bairro Centro, Curitibanos-SC.

Ricardo Bampi, Leiloeiro Público Oficial, devidamente autorizado pelo Exmo.
Sr. Elton Vitor Zuquelo, Juiz da Vara da Família, Órfãos, Sucessões, Infância
e Juventude da Comarca de Lages/SC, venderá em Praça/Leilão na forma da
Lei, em dia, horas e local supracitados, os bens penhorados nos processos,
conforme relação abaixo:

1 – Processo 0302573-33.2017.8.24.0022
Exequente: Ana Carolina Veloso de Lima
Executado: Eder Alves de Lima
Bem: Um automóvel marca Fiat/Palio EDX, chassi 9BD178226T0091629,
RENAVAM 661938760, ano modelo de fabricação 1996/1997, placa BYM4417 (Santos SP), gasolina, cor verde. Conforme informações constates no
auto de remoção o veículo encontra-se em péssimas condições de lataria,
pintura, pneus e com avarias na frente, lateral esquerda, lateral direita e
traseira. Sinaleiras dianteiras e traseiras quebradas, para-choque traseiro
quebrado e dianteiro batido. Ônus: Não consta nenhum débito em aberto
junto ao Detran. Depositário: No ato da remoção o veículo foi depositado em
mãos da autora, representada por seu procurador Dr. Paulo Roberto dos
Santos.
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). Conforme determina o art. 887 § 1 do
NCPC, este edital está devidamente publicado no site do leiloeiro e será
realizado na modalidade presencial. 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. Venda na
modalidade “ad corpus”. Maiores informações com o Leiloeiro Oficial Ricardo
Bampi, através do telefone 49 999012277 ou no endereço: Avenida Belisário
Ramos 3738 – sala 9 – 2 andar, Centro, Lages/SC – Fone 3226.0765, ou
também
através
do
site:
www.bampileiloes.com.br
e
e-mail:
leilao@ricardobampi.com.br.
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