
 

 
 

 
EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO 

Vara Única da Comarca de Otacílio Costa 
 

DIA 26 DE ABRIL DE 2019 ÀS 14h /PRIMEIRO LEILÃO. (Pelo valor da 
avaliação) 
DIA 26 DE ABRIL DE 2019 ÀS 14h30 /SEGUNDO LEILÃO. (Mínimo de 51% 
da avaliação). 
LOCAL: Exclusivamente on line no site: www.bampileiloes.com.br. 
 
Ricardo Bampi, Leiloeiro Público Oficial, devidamente autorizado pelo Exmo. 
Sr. Doutor Guilherme Mazzucco Portela, Juiz de Direito da Vara Única da 
Comarca de Otacílio Costa/SC, venderá em Primeiro e Segundo Leilão na 
forma da Lei, em dia, horas e local supracitados, os bens penhorados abaixo:  

1. Processo nº 0001108-74.2011.8.24.0086/01 
Exequente: Antônio Elias Godinho de Souza 
Executado: Aricélio Macedo Antunes 
Bem 1: Terreno rural composto de campos, matos, faxinais e gramados, com 
todos os seus pertences e acessórios naturais, com área superficial de 
27.700,00m² (vinte e sete mil e setecentos metros quadrados) situado no lugar 
denominado Mato Escuro, município de Palmeira/SC, com as seguintes 
confrontações: com a estrada Geral Palmeira-Mato Escuro; com terras de 
Oscar Pereira de Jesus e com terras de Luiz Antônio Nunes de Jesus,  até 
encontrar seu ponto de partida. De acordo com a avaliação apresentada pela 
Prefeitura de Palmeira, existe edificada sobre o imóvel uma construção de 
aproximadamente 60m2, a qual não está averbada na matrícula do imóvel. 
Registrado sob o nº 713, do livro 02, Registro Geral do Cartório de Imóveis da 
Comarca de Otacílio Costa. Reserva Legal em AV-4 e Inscrição no CAR em AV-5. 
Avaliado em: R$ 53.332,94 (cinquenta e três mil trezentos e trinta e dois reais e 
noventa e quatro centavos) na data de 4 de setembro de 2018.  
Bem 2: Um veículo Fiat/Uno Mille Economy, placa MEX 4406, Renavam 
984663436 ano 2008/2009, 4 portas, cor cinza. Ônus: Restrição Renajud. Não 
existem débitos vencidos junto ao Detran Avaliação: R$ 12.000,00 (doze mil 
reais). Endereço para vistoria: Rua José Francisco Souza 68, bairro Igáras, 
Otacílio Costa – 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 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.  Leilao na modalidade 
“ad corpus”. Maiores informações com o Leiloeiro Oficial Ricardo Bampi, 
através do telefone 49 99012277 ou no endereço: Rua Coronel Lica Ramos 131, 
bairro Sagrado Coração de Jesus – Lages/SC – Fone 3226.0765, ou também 
através do site: www.bampileiloes.com.br e e-mail: 
leilao@ricardobampi.com.br.  

 

_______________________________________ 

Dr. Guilherme Mazzucco Portela  
Juiz da Vara Única da Comarca de Otacílio Costa 

 
 
 

________________________ 
Ricardo Bampi 

Leiloeiro – AARC 324 
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