
 

 
 

 
EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO 

Juizado Especial Cível – Lages/SC 
 

DIA 24 DE SETEMBRO DE 2019 ÀS 14h /PRIMEIRO LEILÃO (pelo valor 
da avaliação). 
 
DIA 24 DE SETEMBRO DE 2019 ÀS 14h30 /SEGUNDO LEILÃO (51% do 
valor da avaliação). 
 
LOCAL: Átrio do Fórum da Comarca de Lages/SC. 
 
Ricardo Bampi, Leiloeiro Público Oficial, devidamente autorizado pelo 
Exmo. Sr. Doutor Silvio Dagoberto Orsatto, Juiz de Direito do Juizado 
Especial Cível da Comarca de Lages - SC, venderá em Primeiro e Segundo 
Leilão na forma da Lei, em dia, horas e local supracitados, os bens 
penhorados abaixo:  
 
1. Autos nº 0004837-16.2015.8.24.0039/02 
Exequente: Elusa Thais Lara 
Executado: Marcelo Heleno Padilha Muniz  
Bem: Um veículo Fiat Uno Eletronic, 2 portas, cor verde, ano 1994/1994, 
gasolina, placa BQS5319, renavam 619940603, o qual encontra-se em 
péssimo estado de conservação, exposto ao tempo, interior do veículo 
bastante danificado. Ônus: Existem débitos junto ao DETRAN no valor de 
R$ 667,86 (seiscentos e sessenta e sete reais e oitenta e seis centavos) na 
data de 06/08/2019 e restrição Renajud (transferência de propriedade). 
Depositário: Marcelo Heleno Padilha. Avaliado em R$: 3.860,00 (três mil, 
oitocentos e sessenta reais).  
  
2. Autos nº 0305044-73.2014.8.24.0039 
Exequente: Carlos Alberto Carvalho Junior 
Executado: Volmir Pinheiro  
Bem: Uma moto Honda/Biz 125 ES, placa MDT8196, renavam 893992569, 
cor cinza, ano modelo 2006, em bom estado de uso e conservação. Onus: 
Existem débitos junto ao Detran no valor de R$ 204,20 (Duzentos e quatro 
reais e vinte centavos) na data de 06/08/2019 e restrição Renajud 
(transferência de propriedade). Depositário: Volmir Pinheiro. Avaliado em 
R$: 4.310,00 (Quatro mil, trezentos e dez reais).  
 
Pelo presente edital, fica intimado o executado, se não for encontrada 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 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 arrematação ou da venda direta, devidos pelo arrematante 
ou comprador; 3,5% sobre o valor da avaliação, na hipótese de adjudicação 
do bem pelo credor e 2,5% sobre o valor da parcela, em caso de parcelamento 
do débito, ou mesmo pagamento do débito a vista, pelo credor. Venda na 
modalidade “ad corpus”. Maiores informações com o Leiloeiro Oficial Ricardo 
Bampi, através do telefone 49 999012277 ou no endereço: Coronel Lica 
Ramos 131, bairro Sagrado Coracao de Jesus – Lages/SC. – Fone 3226.0765, 
ou também através do site: www.bampileiloes.com.br e e-mail: 
leilao@ricardobampi.com.br.  

 
_______________________________________ 

Silvio Dagoberto Orsatto  
Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Lages 

 
________________________ 

Ricardo Bampi 
Leiloeiro – AARC 324 

 

 

 

 


