
 
 

 

EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO 

Vara do Trabalho de Curitibanos/SC 

  

DATA ÚNICA: 24 DE OUTUBRO DE 2019. 

AS 14h / Primeiro Leilão (valor igual ou superior a avaliação). 

AS 14h30 /Segundo Leilão (mínimo de 51% da avaliação). 

LOCAL: Átrio da Justiça do Trabalho de Curitibanos – Rua Altino Gonçalves de 

Faria n. 1600, bairro São Francisco, Curitibanos/SC. 

 

Ricardo Bampi, Leiloeiro Público Oficial, devidamente autorizado pelo Exmo. Sr. 

Dr. Ozeas de Castro, Juiz do Trabalho da Vara do Trabalho de Curitibanos/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, o bem penhorado no processo, 

conforme segue: 

 

1.Processo: 0000514-12.2013.5.12.0042 

Exequente: Emerson Renan de Andrade 

Executado: Ivan de Lima Felix, José Walter de Lima Felix, Felix Móveis Planejados 

Ltda – ME.  

Bem: 01. Um veículo Fiat Uno Eletronic, placa LZW 9797, cor branca com alguns 

arranhões na porta, renavam 541 362 275, ano 1994, gasolina. Avaliado em R$ 

6.000,00 (Seis mil reais). Onus: Dívidas junto ao Detran no valor de R$ 256,06. 

Depositário: José Walter de Lima. 02. Uma esquadrejadeira marca Verry – azul e 

branca, avaliada em R$ 3547,30; 03. Uma esquadrejadeira sem marca – verde, 

avaliada em R$ 709,46; 04. Uma lixadeira de mesa (lixa de 6,2m), avaliada em R$ 

709,46. Endereço para vistoria: Tania Aparecida Geolla Gaudêncio n. 1185, Centro, 

Santa Cecília - SC. 

 

2. Processo n 0000539-88.2014.5.12.0042 

Exequente: José da Silva e outros 

Executados: Miriam Correa Santos EPP e outros 

Bens: 01. Um equipamento Plaina para madeiras PMC 200, Compacta em perfeito 

estado de conservação, avaliada em R$ 80.000,00 (Oitenta mil reais); 02. Uma 

máquina carregadeira Volvo Linck 270F, com vidro dianteiro quebrado, avaliada 

em R$ 90.000,00 (Noventa mil reais). Depositário: Adair Albino de Abreu. Endereço 

para vistoria: Rua Lino Cherubin 98 – Antiga Sede da Agropinus, São Cristóvão do 

Sul/SC.    

 

3. Carta Precatória nº: 0094100-16.2007.5.12.0042 

Deprecante: José Carlos Degues Bock 

Deprecado: Comercial Alho Minas A/C Sócio Fernando Gois Martarello 

Bem: Um terreno urbano situado no imóvel denominado Pecegueirinho, as margens 

da BR 470, de matrícula 8654, com área superficial de 4154,02 m2 (quatro mil 

cento e cinquenta e quatro metros e dois centímetros quadrados), confrontando ao 

Norte 65,30 metros com Edi Benito Marcon, ao Sul 52,90 metros com a br-470; a 

Leste 67,90 metros com Mecânica Atlas Ltda; e a Oeste 73,70 metros com Varal 



 
 

 

Artefatos de Madeiras e Plásticos Ltda. Ônus: Penhora deste processo registrada 

em R-7.  Avaliado em R$ 780.000,00 (Setecentos e oitenta mil reais).  

 

4 – Autos n 0000439-70.2013.5.12.0042 

Exequente: Vanessa Fernandes Rodrigues 

Executado: Industria Bonet S/A e outros 

Bens: 1374 chapas bondoor 270 (nome comercial), possuindo 29 milímetros de 

espessura, medindo 2,75m por 1,85m, composição 100% pinus sem casca e resina, 

utilizado para enchimento de portas, divisórias e miolos de mobiliários em geral. 

Avaliadas em R$ 150.013,32 (Cento e cinquenta mil treze reais e trinta e dois 

centavos). O valor de cada chapa é de R$ 109,18 (Cento e nove reais e dezoito 

centavos). Endereço para vistoria: Avenida Leoberto Leal 227, Santa Cecília/SC. 

Depositário: Geraldo Majella Teixeira.  

   

Pelo presente edital, ficam intimados os executados, bem como cônjuges e credores 

fiduciários, se for o caso, se não forem encontrados pelo Oficial de Justiça, suprindo, 

assim a exigência contida no § 5°, art. 687 do CPC. A arrematação será procedida 

com pagamento à vista, ou garantir o lance com sinal correspondente a 20% (vinte 

por cento) do valor do bem. Se o arrematante, ou seu fiador, não pagar dentro de 24 

(vinte e quatro) horas o preço da arrematação, perderá, em benefício da execução, o 

sinal dado, voltando à praça os bens executados. A comissão do leiloeiro será de 5% 

(cinco por cento) sobre o valor da arrematação, acordo/remição ou adjudicação e 

correrá por conta do arrematante, remitente ou adjudicante, que deverão arcar 

também com despesas do leiloeiro, as quais serão devidamente comprovadas no 

momento do leilão. Venda na modalidade “ad corpus”. Nos casos de dissolução 

consensual entre as partes e/ou 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.  Maiores informações com o Leiloeiro Oficial Ricardo Bampi, através do 

telefone 49 999012277 ou no endereço: Rua Coronel Lica Ramos 131, Bairro 

Sagrado Coração de Jesus, Lages/SC – Fone 3226.0765, ou também através do site: 

www.bampileilões.com.br e e-mail: leilao@ricardobampi.com.br.  

 

 

 

___________________________________ 

Dr. Ozeas de Castro 

Juiz do Trabalho da Vara do Trabalho de Curitibanos 

 

 

 

_______________________________ 

Ricardo Bampi 

AARC 324 
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