
 

 
 

 

EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO 
SEGUNDA VARA DO TRABALHO DE LAGES 

 

DIA 06 DE MARÇO DE 2020 ÀS 14h /PRIMEIRO LEILÃO. (Pelo valor da 
avaliação) 
DIA 06 DE MARÇO DE 2020 ÀS 14h15 /SEGUNDO LEILÃO. (Mínimo de 
51% da avaliação). 
LOCAL: Átrio Tribunal Regional do Trabalho de Lages/SC. Rua James 
Robert Amos n. 184, Lages-SC 
 
Ricardo Bampi, Leiloeiro Público Oficial, devidamente autorizado pela 
Exma. Sra. Doutora Karem Mirian Didone da 2° Vara do Trabalho de 
Lages/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 n. 0003195-91.2013.5.12.0029 
RECLAMANTE: Sidnei da Silva Tomé 
RECLAMADO: Régis Steigleder Karnal  
Bem 1: Uma fresa, marca Kone, modelo KFF45, número de série 8104720, 
em bom estado, funcionamento, avaliada em R$ 16.000,00 (Dezesseis mil 
reais). Bem 2: Um aparelho de plasma, automatizado, modelo Autotrack 
1200, em bom estado de conservação e funcionamento. Avaliado em R$ 
45.000,00 (Quarenta e cinco mil reais). Endereço para vistoria: Rua Brasil n. 
1359, bairro São João, Correia Pinto/SC. 
 
Pelo presente edital, ficam intimados os executados, bem como seus 
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). 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. A suspensão do 
leilão designado, em razão da celebração de composição entre as partes ou 
outro motivo, está condicionada à previa comprovação dos recolhimentos das 
custas e demais despesas processuais, fazendo jus o leiloeiro ao pagamento 
de honorários, que serão cobrados no percentual de 2,5% sobre o valor da 
avaliação ou de 5% sobre o valor da execução, sendo o valor mais vantajoso 
ao réu que prevalecerá, limitando-se ao valor mínimo de R$ 300,00 pela 



 

 
 

executada. Leilão 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, Sagrado Coração de Jesus – 
Lages/SC – Fone 49 3226.0765, ou também através do site: 
www.bampileiloes.com.br e e-mail: leilao@ricardobampi.com.br.  

 

____________________________________ 
Dra. Karem Mirian Didone 

Juíza da 2ª Vara do Trabalho 
 

 
________________________ 

Ricardo Bampi 
Leiloeiro – AARC 324 

 

 


