
 

 
 

 
EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO 

Vara da Fazenda da Comarca de Lages 
 
 
EM 25 DE SETEMBRO DE 2019 ÀS 14h /PRIMEIRO LEILÃO. (pelo valor da 
avaliação) 
EM 25 DE SETEMBRO DE 2019 ÀS 14h30 /SEGUNDO LEILÃO. (mínimo 
de 51% da avaliação). 
LOCAL: Átrio do Fórum da Comarca de Lages - SC. 
 
Ricardo Bampi, Leiloeiro Público Oficial, devidamente autorizado pela Exma. 
Sra. Doutora Karina Maliska Peiter, Juiza de Direito da Vara da Fazenda, 
Ac. Trabalho e Reg. Públicos 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. Processo nº 0020311-71.2008.8.24.0039/01 
Exequente: Ministério Público do Estado de Santa Catarina 
Executado: José Belizário Borges de Andrade 
Bem: Um veículo Chevrolet S 10 LT FD2, placas MKS 7113, renavam 
532324030, cor branca, ano/modelo 2013/2013, álcool/ gasolina, aberta/cab 
dupla. Ônus: Restrição Renajud (transferência) e alienação fiduciária em 
favor do Banco do Brasil S/A. Não existem débitos junto ao Detran. 
Depositário: José Belizário Borges de Andrade. Avaliado em R$ 58.000,00 
(Cinquenta e oito mil reais).  
 
Pelo presente edital, ficam intimados os executados e cônjuges, 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 preço mínimo da venda 
é de 51% da avaliação atualizada pelo INPC, podendo a venda ser na forma 
do §1 do art. 895, no que concerne a prazo a garantias, em relação aos bens 
imóveis, sendo que as parcelas deverão ser corrigidas pela Taxa SELIC, com 
preferência de pagamento à vista e em menor prazo. Conforme determina o 
art. 887 § 1 do NCPC, este edital está devidamente publicado no site do 
leiloeiro e será realizado na modalidade presencial. Esclarece que a venda 
será “ad corpus”. A comissão do leiloeiro será de 5% (cinco por cento). Nos 
casos de acordo, 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, observado 
o mínimo de 200 URCs, conforme determinado na LC 156/97. Maiores 
informações com o Leiloeiro Oficial Ricardo Bampi, através do telefone 49 



 

 
 

99012277 ou no endereço: Rua Coronel Lica Ramos, 131 – Sagrado Coração 
de Jesus – Fone 3226.0765, ou também através do site: 
www.bampileiloes.com.br e e-mail: leilao@ricardobampi.com.br. 
 

_______________________________________ 
Karina Maliska Peiter 

Juiza de Direito da Vara da Fazenda Ac. Trabalho e Reg. Públicos da 
Comarca de Lages/SC 

 
________________________ 

Ricardo Bampi 
Leiloeiro – AARC 324 


