
 

  FICHA DE VENDA DIRETA 

     

 DADOS DO ARREMATANTE    

     

 Nome:    
     

 CPF:   RG: 
     

 E-mail:   Estado Civil: 
     

 Profissão:   Telefone: (  ) 
     

 Endereço:   n° 
    

 Bairro:  Cidade: 
    

 CEP:  Estado: 
      

 
 
 

 

DADOS DA PROPOSTA 

 

Nº do Processo: 
 

Exequente: 
 

Executado: 
 

Valor da Avaliação: R$ Valor da Proposta: R$ 
  

Parcelamento: Entrada: 
  

 
 
 
 

 

Joinville (SC), _____ de ______________ de 2019. 
 
 
 
 
 
 
 

 

__________________________________________ 
 

Arrematante 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ilhota 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Joinville  
Estrada Geral da Caieira, S/N – Pedra de Amolar  
CEP: 88320-000  
Fone (47) 3343-1112  

 
Rua Caçador, 308 – Atiradores  
CEP:89203-610  
Fone: (47) 3422-8141  
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EDITAL DE LEILÃO 
 
PAULO MARIO LOPES MACHADO, Leiloeiro Público Oficial – AARC/029/99, devidamente 
autorizado pelo Excelentíssimo (a) Senhor(a) Doutor(a) Alfredo Rego Barros Neto, 
Juiz(a) do Trabalho da Vara do Trabalho de São Bento do Sul/SC, levará a Leilão Público 
Eletrônico (Online), em dia e local adiante descritos, os bens penhorados nos processos 
abaixo relacionados, oportunidade em que poderão ser judicialmente expropriados, nos 
termos do art. 888, parágrafo 1º da CLT, desde que superior ao valor mínimo 
determinado para cada processo, a fim de não caracterizar preço vil, ou seja, superior a 
50% da avaliação para bens móveis, e superior a 60% para bens imóveis (art. 888, § 1º 
da CLT c/c art. 891, caput e § único do CPC). No processo n. 0000560-
45.2019.5.12.0024, fica determinado, como lance mínimo, aquele superior a 80% do 
valor da avaliação. No processo n. 0061500-59.2008.5.12.0024, fica determinado, como 
lance mínimo, aquele superior a 50% do valor da avaliação. 
 
Início do Leilão: 10/12/2020, às 10:00 horas, com encerramento no dia 10/12/2020, às 
14:00 horas.  
 
Local do Leilão: no endereço eletrônico (site) www.leiloeiro.online, mediante cadastro 
prévio, conforme estabelecido neste edital. 
 
Leiloeiro Público Oficial/Nomeado: PAULO MARIO LOPES MACHADO - matrícula 
AARC/029/99. 
 
Da comissão do leiloeiro: cabe aos arrematantes ou adjudicantes o pagamento da 
comissão do leiloeiro, estabelecida em 5% (cinco por cento) do valor da arrematação ou 
adjudicação. Em caso de solução consensual entre devedor e credor, caberá ao 
executado o pagamento da remuneração do leiloeiro, conforme fixado pelo juízo. 
 
Do pagamento: O arrematante fica ciente de que pagará no ato, a título de sinal e como 
garantia, uma entrada de 20% (vinte por cento) do valor da arrematação, e o saldo em 
até 24 horas, mediante expedição de guia judicial. A comissão do leiloeiro deverá ser 
paga diretamente a este. 
 
Dos lanços ofertados via internet: O interessado em ofertar lances pela internet deverá, 
com antecedência mínima de 48 horas, cadastrar-se no site www.leiloeiro.online, e 
enviar a documentação que será oportunamente solicitada para homologação do 
cadastro. 
 
O interessado responderá civil e criminalmente pelas informações lançadas no 
preenchimento do aludido cadastro, oportunidade em que preencherá os dados 
pessoais (pessoa física ou jurídica) e aceitará as condições de participação previstas 
neste Edital e nos Termos de Uso constante na página eletrônica. 
 
As pessoas físicas e jurídicas que solicitarem o cadastramento online outorgam poderes 
autorizando o leiloeiro oficial a assinar o auto de arrematação. 
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Os lanços eletrônicos poderão ser iniciados a partir do momento em que o presente 
Edital estiver publicado no site do leiloeiro, sendo que estes serão concretizados no ato 
de sua captação pelo provedor e não no ato da emissão pelo participante. Devido à 
suscetibilidade de falhas técnicas, o Leiloeiro não se responsabiliza por lanços ofertados 
de forma eletrônica. 
 
Advertências Especiais: 
 
1ª) Por meio do presente, ficam as partes cientificadas da alienação judicial (art. 889, I 
e § único, do CPC); 
 
2ª) O senhorio de direito, o coproprietário de bem indivisível do qual tenha sido 
penhorada fração ideal, o usufrutuário, o credor com garantia real ou com penhora 
anteriormente averbada que não seja de qualquer modo parte na execução, ficam neste 
ato intimados da alienação judicial (art. 889, II, III, e V do CPC). 
 
3ª) A verificação do estado de conservação dos bens poderá ser realizada pelo pretenso 
arrematante, se desejado, mediante acompanhamento de Oficial de Justiça. Os bens são 
arrematados no estado em que se encontram, não sendo de responsabilidade do 
leiloeiro qualquer divergência contida no edital. Os bens serão alienados “ad corpus”, 
sendo que as descrições contidas no presente edital possuem caráter meramente 
enunciativo. 
 
4ª) Há isenção do arrematante/alienante dos créditos tributários relativos a impostos 
cujo fator gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem 
assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a 
contribuições de melhoria da União, Estados, Municípios e Distrito Federal, salvo 
quando conste do título a prova de sua quitação, seja em leilão ou em alienação 
particular, estejam ou não inscritos em dívida ativa (art. 130, § único, do CTN e art. 1º 
do Ato nº 10/GCGJT, de 18 de agosto de 2016). Tratando-se de veículos, os bens são 
recebidos livres de débitos de licenciamento, IPVA e multas (arts. 130, § único, do CTN); 
 
5ª) Cabem aos arrematantes as despesas com transferência de propriedade de imóveis 
e veículos. 
 
6ª) A publicação deste edital ocorrerá nos termos do art. 887, §1º e §2º do CPC. 
 
7ª) Aos participantes do leilão não é conferido qualquer direito em caso de problemas 
com o servidor, ou mesmo qualquer outra falha técnica que comprometa ou 
impossibilite a realização do leilão. 
 
8ª) Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do 
coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do 
bem. É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na 
arrematação do bem em igualdade de condições. Não será levada a efeito expropriação 
por preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao 
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coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua quota-parte 
calculado sobre o valor da avaliação (art. 843 do CPC). 
 
9ª) A Secretaria poderá promover as intimações exclusivamente das partes utilizando o 
Diário Oficial Eletrônico. 
 
Demais esclarecimentos, bem como cópias do edital, poderão ser solicitados diretamente 
pelo site do leiloeiro – www.leiloeiro.online, ou pelos telefones: (47) 3422-8141 ou (47) 
99615-9574. 
 
PROCESSO Nº 0000061-66.2016.5.12.0024 
Exequente(s): ADILSON JOSÉ GONÇALVES e ALISSON RODRIGO NOVACK 
Executado(s): TORNEARIA E ARTEFATOS T&L LTDA – ME (E OUTROS) 
Bem(ns):  
1) Uma lixadeira banda larga. Avaliada em R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais); 
2) Uma plaina moldureira. Avaliada em R$ 30.000,00 (trinta mil reais); 
3) Uma furadeira múltipla. Avaliada em R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos mil reais); 
4) Um veículo Fiat Strada Working, cor vermelha, ano/modelo 2000/2001, placas 
AJN5854, a gasolina, RENAVAM 745851460, de propriedade do executado. Avaliado em 
R$13.000,00 (treze mil reais); 
5) Uma destopadeira pneumática, marca Lampe (auto de penhora id af6bb0f). Avaliada 
em R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); 
6) Um torno lixador (auto de penhora id af6bb0f). Avaliado em R$ 8.000,00; 
7) Um motor de avanço, marca Invicta/Delta (auto de penhora id af6bb0f). Avaliado em 
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais); 
8) Uma serra circular, marca Invicta, com motor de avanço marca Delta (auto de penhora 
id ff0234c). Avaliada em R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais); 
9) Um torno de lixação entre pontos, para torneados, com dois motores (auto de 
penhora id ff0234c). Avaliado em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais); 
10) Um torno, marca Lampe (auto de penhora id ff0234c). Avaliado em R$ 5.000,00 
(cinco mil reais); 
12) Uma serra esquadrejadeira simples, marca Maksiwa (auto de penhora id ff0234c). 
Avaliada em R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). 
Total das avaliações R$ 139.000,00 (cento e trinta e nove mil reais). 
Lanço mínimo: 50% do valor da avaliação dos bens.  
Depositário/vistoria: Agnaldo José Lucas/Prefeito Francisco Sinks, 88, Alpino, São Bento 
Do Sul/SC. 
Ônus: Veículo de placas AJN5854 com restrição de transferência. 
 
PROCESSO Nº 0000344-31.2012.5.12.0024 
Exequente(s): JANETE APARECIDA RODRIGUES NUNES 
Executado(s): MILAMÓVEIS LTDA. 
Bem(ns):  
1) 1 Caldeira DRT/SC nº 1451, marca BALDWIN LOCOMOTIV CLASSIC, capacidade de 
produção de valor 1200 kg acompanhada de: 1 caixa d’água para 5000 l; 1 filtro de ar; 1 
exaustor; 1 painel elétrico; e 1 chaminé; som de tubo de vapor. Avaliada em R$ 
55.000,00(cinquenta e cinco mil reais).  
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Lanço mínimo 50% do valor de avaliação do bem.  
Depositário/vistoria: Magali Alicia Stoeberl/ Rua Luiz Graf,54, Vila Nova, Rio 
Negrinho/SC. 
Proprietário(a) do(s) bem(ns) leiloado(s): Milamóveis Ltda. 
 
 
PROCESSO Nº 0000480-52.2017.5.12.0024 
Exequente(s): UNIÃO FEDERAL (PGFN) 
Executado(s): MARIO AUGUSTIN - ME (E OUTROS) 
Bem(ns):  
1) Veículo Volksvagen/Gol, cor cinza, ano/modelo 1993 Placas ADM7462, a gasolina, 
RENAVAM 608170097, em razoável estado de conservação e funcionamento, de 
propriedade do executado. Avaliado em R$6.000,00 (seis mil reais).  
Lanço mínimo: 50% do valor de avaliação.  
Depositário/vistoria: Mario Augustin, Rua Professor Rufino Blaszkowski, 1461, Campo 
Alegre/SC. 
Proprietário(a) do(s) bem(ns) leiloado(s): Mario Augustin. 
 

PROCESSO: 0000560-45.2019.5.12.0024 
Exequente: JORGE DO ESPIRITO SANTO MENDES 
Executado(s): CARLOS ALBERTO LOPES DE SOUZA 
Bem(ns):  
1) Veiculo Fiat Punto 1.4, placa MIC5484, Renavam 00202495710, ano/modelo 
2010/2010, álcool/gasolina, cor prata.  
Avaliado em R$21.979,00(vinte e um mil novecentos e setenta e nove reais). 
Lanço mínimo: 80% do valor da avaliação do bem.  
Depositário/vistoria: Carlos Alberto Lopes de Souza. Rua Juvenal V. Teixeira nº 550, 
Bairro Mato Preto. São Bento do Sul/SC 
Proprietário(a) do(s) bem(ns) leiloado(s): Patrícia Rank Ribeiro de Souza (esposa do 
executado). 
 
PROCESSO Nº 0000666-12.2016.5.12.0024 
EXEQUENTE: DEIVID DIAGO RAMOS DO ROZARIO e outros 
EXECUTADO: GKD TRANSPORTES LTDA – ME e outros 
Bem(ns):  
1) Semirreboque marca/modelo SR/Facchini SRF CF, chassi 93EF1403XX1001116, 
ano/modelo 1999, placa IIS9772, Renavam 713893761, hoje uma plataforma. Avaliado 
em R$7.000,00 (sete mil reais), de propriedade de Dulog Transportes Ltda; 
2) Caminhão, aparentemente VM/Volvo. Avaliado como sucata em R$20.000,00; 
3) Caminhão aparentemente Volkswagen/23.220. Avaliado como sucata em 
R$7.000,00; 
4) Partes de caminhão marca/modelo Mercedes Benz/Axor 2540S, ano/modelo 2006, 
placa MIE9090, chassi 9BM9584616B506148. Avaliadas como sucata em R$5.000,00; 
5) Partes de caminhão. Avaliadas como sucata em R$3.000,00. 
6) Veículo Mercedes Benz/LS 1634, placa MCY1986, a diesel, cor branca, Renavam 
835914933, ano/modelo 2004/2004. Avaliado em R$79.200,00; de propriedade Dulog 



                   

Ilhota                                                                                           Joinville 
Estrada Geral da Caieira, S/N – Pedra de Amolar                                                       Rua Caçador, 308 – Atiradores 

CEP: 88320-000                                                                                                                CEP:89203-610 

Fone (47) 3343-1112                                                                                                         Fone: (47) 3422-8141 

Transportes Ltda. Renajud de penhora e transferência de propriedade e restrição de 
execução por certidão, processo 0303427-16.2017.8.24.0058 da 1ª Vara de São Bento 
do Sul, 0001450-89.2016,5,12,0024 VT São Bento do Sul, débitos junto ao Detran 
R$191,54; 
7) Veículo FORD/CARGO 4331, na cor prata, placa ALC5224, Renavam 810744406, 
ano/modelo 2003/2003, a diesel. Avaliado em R$20.000,00; de propriedade de Dulog 
Transportes Ltda. Renajud de penhora e transferência de propriedade e restrição de 
execução por certidão, processo 0303427-16.2017.8.24.0058 da 1ª Vara de São Bento 
do Sul, 1450/2016 VT São Bento do Sul. Débitos junto ao Detran R$2.372,36 
8) Carreta semirreboque, marca Facchini, modelo IR RER FR, lonada, com 3 eixos, placas 
MEO0372, Renavam 777810581, ano/modelo 2002/2002. Avaliado em 30.000,00; de 
propriedade de Dulog Transportes Ltda. Renajud penhora e transferência de 
propriedade, restrição de execução por certidão, processo 0302427-16.2017.8.24.0058, 
1450/2016 VT São Bento do Sul. 
9) Carreta semirreboque, marca Facchini, modelo IR SRF LO, lonada, com 3 eixos, placas 
AKZ8597, Renavam 807574759, ano/modelo 2003/2003. Avaliada em 35.000,00; de 
propriedade de Dulog Transportes Ltda. Renajud de penhora e transferência de 
propriedade, restrição de execução por certidão, processo 0302427-16.2017.8.24.0058 
da 1ª Vara de São Bento do Sul, 1450/2016 da VT de São Bento do Sul. Débitos junto ao 
Detran R$357.55; 
10) Carreta semirreboque, marca Facchini, modelo IR RER FR, lonada, com 2 eixos, placas 
ABK2382, Renavam 769854834, ano/modelo 2001/2001. Avaliada em 22.000,00; de 
propriedade de Dulog Transportes Ltda. Renajud de penhora e transferência de 
propriedade, restrição de execução por certidão, processo 0303427-16.2017.8.24.0058 
da 1ª Vara de São Bento do Sul, 1450/2016 da VT de São Bento do Sul. Débito junto ao 
Detran R$521,93; 
11) Carreta semirreboque, marca RANDON, modelo SR FG, lonada, com 3 eixos, placas 
DAJ 2112, Renavam 780325818, ano/modelo 2002/2002. Avaliada em 28.000,00; de 
propriedade de Dulog Transportes Ltda. Renajud de penhora e transferência de 
propriedade, restrição de execução por certidão, processo 0302427-16.2017.8.24.0058 
da 1ª Vara de São Bento do Sul, 1450/2016 da VT de São Bento do Sul; 
12) Carreta semirreboque, marca RODOLÍNEA, modelo SRFURG 3E, carroceria em 
alumínio, com 3 eixos, placas MCZ 4883, Renavam 856149764, ano/modelo 2005/2005. 
Avaliada em 30.000,00; de propriedade de Dulog Transportes Ltda. Renajud de penhora 
e transferência de propriedade, restrição de execução por certidão, processo 
0303427.16.2017.8.24.0058, 1450/2016 da VT de São Bento do Sul. Débito junto ao 
Detran R$1.505,84; 
13) Carreta semirreboque, marca RODOLÍNEA, modelo SRFURG 3E, lonada, com 3 eixos, 
placas MEP7869, Renavam 901386723, ano/modelo 2006/2007. Avaliada em 
33.000,00; de propriedade de Dulog Transportes Ltda. Renajud de penhora e 
transferência de propriedade, restrição de execução por certidão, processo 
0303427.16.2017.8.24.0058, 1450/2016 da VT de São Bento do Sul. Débito junto ao 
Detran R$123,53; 
14) Carreta semirreboque, lonada, com 2 eixos, placas DJE 9402, Renavam 437895050, 
ano/modelo 1974/1974. Avaliada em 15.000,00; de propriedade de Dulog Transportes 
Ltda. Renajud de penhora e transferência de propriedade, restrição de execução por 
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certidão, processo 0303427.16.2017.8.24.0058, 1450/2016 da VT de São Bento do Sul.   
Débito junto ao Detran R$123,53; 
Total das avaliações: R$334.200,00 (trezentos e trinta e quatro mil e duzentos reais). 
Lanço mínimo: 50% do valor da avaliação dos bens.  
Proprietário(a) do(s) bem(ns) leiloado(s): Dulog Transportes Ltda. 
Depositário/vistoria: Dunnar Dums. Deputado Genesio Tureck, Acesso Oeste, nº 200, 
Bairro Oxford, São Bento do Sul/SC 
 
PROCESSO Nº 0000828-80.2011.5.12.0024 
Exequente (s): GILMAR GERALDO GUMBOWSKI 
Executado(s): BEIGER PLAS ARTEFATOS PLASTICOS LTDA - ME (e outros) 
Bem(ns):  
1) Uma parte ideal, correspondente a 30.476,00m², a ser desmembrada de uma área 
maior de 174.240m², conforme matricula 19.888 do CRI de São Bento do Sul/SC, 
cadastrado no INCRA sob o número 816.124.007.595-7, com características rurais. 
Avaliação: R$ 205.000,00 (duzentos e cinco mil reais). 
Lanço mínimo: 60% do valor de avaliação do bem.  
Proprietário(a) do(s) bem(ns) leiloado(s): Márcio Beiger 
Ônus: penhora nos autos 0303500-85.2017.8.24.0058 pela 2ª Vara da Comarca de São 
Bento do Sul – TJSC (R.11-19.888). 
 
PROCESSO Nº 0000968-70.2018.5.12.0024 
Exequente(s): UNIÃO FEDERAL (PGFN) 
Executado(s): MAGISTRAL MOVEIS LTDA-ME 
Bem(ns):  
01) Uma Tupia de alta rotação, marca Invicta, com mesa de 1 metro, modelo T114, 
avaliada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 
02) Uma Tupia marca Invicta com mesa de 1 metro, avaliada em R$4.000,00 (quatro mil 
reais); 
03) Um caminhão IVECO/DAILY 5013 CC1, cor branca, ano/modelo 2006, placa 
MBA7804, a diesel Renavam 886481945, avaliado em R$36.500,0 (trinta e seis mil e 
quinhentos reais). Débitos junto ao Detran R$1.761,24. 
Total das avaliações R$45.500,00 (quarenta e cinco mil e quinhentos reais). 
Lanço mínimo 50% do valor de avaliação dos bens.  
Depositário/vistoria: André Valentim Wosniak, Rua Augusto Wunderward,1530, São 
Bento do Sul/SC. 
Proprietário(a) do(s) bem(ns) leiloado(s): Magistral Móveis Ltda Me. 
 
PROCESSO Nº 0133000-30.2004.5.12.0024 
Exequente(s): DENISE CRISTINA MAROS  e outros. 
Executado(s): SINLAC INDUSTRIA DE TINTAS TECNICAS LTDA - ME 
Bem(ns):  
1) Um terreno rural situado neste município, edificado com uma casa mista, fazendo 
frente para a estrada Augusto Wunderwald, leito antigo para a Rua Augusto 
Wunderwald, leito atual, e confrontando com terras de Francisco Chapiewski, 
Maximiliano Malinowski, Ervino Hubl e João Pscheidt, contendo a área de 30.519,40m² 
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cadastrado no INCRA sob o número 816.124.013.781-2. Matricula número 11.968 do 
CRI de São Bento do Sul. Inscrição Imobiliária número 04.03.002.93.30.001. 
Avaliação R$400.000,00 (quatrocentos mil reais). 
Lanço mínimo: 60% do valor de avaliação do bem.  
Depositário/vistoria: Perfil Administradora de Bens Ltda. 
Proprietário(a) do(s) bem(ns) leiloado(s): Perfil Administradora de Bens Ltda. 
Ônus: hipoteca de 1º grau em favor de Caixa Econômica Federal (R.6-11.968). 
 
 
PROCESSO Nº 0061500-59.2008.5.12.0024 
Exequente: ROSICLER DE OLIVEIRA e outros 
Executado(s): FABRICA DE MOVEIS NEUMANN LTDA 
Bem(ns) leiloado(s): Área 01: Um terreno com área de 87.273,32m² situado em São 
Bento do Sul/SC, com as seguintes medidas e confrontações: frente com a rodovia SC-
21 com 110,45m,  limitando-se aos fundos com a antiga estrada  
Dona Francisca com 15,45m, e com terras de Aldo Piske, Lotário Schiessl e Arnaldo Piske, 
com 94,20m; e extremando de um lado com Alidio Priebe, com 824,50m; e de outro 
lado com João Schiessl, com 847,65m, desmembrado do INCRA; terreno este contestada 
para a SC-301, com cerca de 21.000m² de área de relevo acidentado e recoberto por 
vegetação nativa, e rua projetada, sem calçamento, com cerca de 2.000m², matrícula 
número 248 do CRI de São Bento do Sul/SC. Obs.: Imóvel valorizado por sua localização 
privilegiada, porém com atratividade comercial prejudicada em virtude do fato de 
apresentar relevo acidentado e mata nativa bastante fechada; eventual exploração 
econômica demandaria plano de manejo ambiental que autorizasse o corta da flora 
nativa. Benfeitorias averbadas: Um prédio de alvenaria para indústria com área de 
2.552,71m² (AV-6), ampliação do prédio em 807,75m² (AV-10), construção de depósito 
em alvenaria com 3.395,83m² (AV-27). Benfeitorias não averbas: Área 02: Um galpão 
em alvenaria com piso cimentado e cobertura em telhas de fibrocimento, em regular 
estado de conservação medindo cerca de 8.900m², o qual encontra-se ocupado por 
diversas empresas. Área 03: Um depósito com estrutura e cobertura metálica (150m²), 
em regular estado de conservação. Área 04: Uma construção em alvenaria, (50m²), com 
instalações de escritório, em bom estado de conservação. Área 05: Um galpão em 
alvenaria com piso cimentado e estrutura com cobertura metálica, medindo cerca de 
2.420m², em bom estado de conservação. Área 06: Terreno nu, razoavelmente plano, 
medindo cerca de 52.053,32m², com alguns escombros de edificações, pequeno lago 
(350m²), cercado, com acesso para a rua Dona Francisca; Área 07: Uma casa recreativa 
em alvenaria, com telhas cerâmicas e piso cimentado, com cerca de 700,00m², em 
regular estado de conservação (construção de boa qualidade, porém encontra-se sem 
manutenção, com piso deteriorado, com buracos na cobertura). . Avaliado em R$ 
8.173.199,20 (oito milhões cento e setenta e três mil, cento e noventa e nove reais e 
vinte centavos);  
Lanço mínimo: 50% do valor de avaliação do bem. 
Depositário/vistoria: Valdir Neumann. Rodovia SC 418, 5801, São Bento do Sul/SC. 
Proprietário(a) do(s) bem(ns) leiloado(s): Fabrica de Moveis Neumann Ltda. 
Ônus: penhorado nos autos nº 05169-91.2013.8.24.0058, 0902749-20.2015.8.24.0058, 
000146-67.2013.8.24.0058, 0006732-23.2013.8.24.0058 e  0900036-09.2014.8.24.0058, 
que tramitam e na 3ª Vara de São Bento do Sul/SC, nos autos número 058.09.008115-0, 
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058.08.000680-9 e 058.08.003909-7, que tramitam na 2ª Vara de São Bento do Sul/SC, e 
nos autos número 058.08.003909-7, 058.08.004311-6, 058.07.008625-4 e 058.08.001207-
5 que tramitam na 1ª Vara de São Bento do Sul/SC. 
 
PROCESSO: 0000248-35.2020.5.12.0024 
Exequente(s): THAYNA IDALENCIO  e outros (21) 
Executado (s): VERVE MOVEIS EIRELI – EPP 
Bem(ns):  
1)  Uma Coladeira de Bordo, série BR1101285, modelo T400 - Ano 2012 - 380V, Marca 
SCM Tecmatic. Equipamento usado, em bom estado de conservação e funcionamento. 
Avaliada em R$ 60.000 (sessenta mil reais). 
2) Um Coletor de pó manual completo com 02 coletores, marca Smartech, série 
2011714, ano 2011, modelo STES, 380 VA. Equipamento usado, em bom estado de 
conservação e funcionamento. Avaliado em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). 
3) Um Coletor de pó manual completo com 02 coletores, série 20131333, marca 
Smartech, ano 2013, modelo STE7, 380 V. Equipamento usado, em bom estado de 
conservação e funcionamento. Avaliado em R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais) 
4) Uma Seccionadora, série BR1300524, modelo Primex Minimax, ano 2013, 380 V, com 
monitor para leitura, marca SCM/TECMATIC. Equipamento usado, em bom estado de 
conservação e funcionamento. Avaliada em R$ R$ 25.000,00 (dois mil e quinhentos 
reais). 
5) Uma Esquadrejadeira, em ferro fundido, série 519, modelo DAI 300, marca Invicta, 
380 V, ano 2006. Equipamento usado, em bom estado de conservação e funcionamento. 
Avaliada em R$5.000,00 (cinco mil reais). 
6) Uma Serra meia-esquadria, série 881160074, 220 V, 1400W, 50/60Hz, marca Bosch, 
com bancada alta fixa em MDF sob medida. Equipamento usado, em bom estado de 
conservação e funcionamento. Avaliada em R$ 3.000,00 (três mil reais). 
7) Uma Mesa em metal com filtro coletor de pó/serragem feito sob medida, com motor 
elétrico WEG. Equipamento usado, em bom estado de conservação e funcionamento. 
Avaliada em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). 
8) Uma Serra fita de bancada modelo SC 600, marca SiCar. Equipamento usado, em bom 
estado de conservação e funcionamento. Avaliada em R$ 3.500,00 (três mil e 
quinhentos reais). 
9) Uma Coladeira de bordo manual, modelo CBC.  Maksiwa. Equipamento usado, em 
bom estado de conservação e funcionamento. Avaliada em R$ 4.000,00 (quatro mil 
reais). 
10) Uma Tupia de bancada, em ferro fundido, série 113, ano 1979, 220V, trifásica, marca 
Invicta. Equipamento usado, em bom estado de conservação e funcionamento. Avaliada 
em R$ 7.000,00 sete mil reais); 
11) Uma Furadeira Pneumática múltipla Invicta. Equipamento usado, em bom estado de 
conservação e funcionamento. Avaliada em R$ 14.000,00 (quatorze mil reais); 
12)  Uma Furadeira de bancada horizontal, série 3653, ano 1983, 220V, Rockwell- Invicta. 
Equipamento usado, em bom estado de conservação e funcionamento. Avaliada em R$ 
5.000,00 (cinco mil reais); 
13) Uma Serra meia esquadria Makita, 220V, 1500W, com mesa de apoio em MDF, 
modelo MLS100. Equipamento usado, em bom estado de conservação e 
funcionamento. Avaliada em R$ 1.000,00 (mil reais); 
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14) Uma Furadeira de bancada vertical, modelo FB160, com bancada em metal, marca 
MOTOMIL. Equipamento usado, em bom estado de conservação e funcionamento. 
Avaliada em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais); 
15) Uma Prensa fria, em metal.  Equipamento usado, em bom estado de conservação e 
funcionamento. Avaliada em R$ 8.000,00 (oito mil reais); 
16) Um Carrinho/caixa em MDF com rodízios (L=85; C=175; H=92 CM). Bem usado, com 
desgastes típicos da utilização em empresa moveleira. Avaliado em R$ 350,00 
(trezentos e cinquenta reais); 
17) Um Carrinho/caixa em MDF com rodízios (L=105; C=120; H=73 CM). Bem usado, com 
desgastes típicos da utilização em empresa moveleira. Avaliado em R$ 300,00 
(trezentos reais); 
18) Um Carrinho/caixa em MDF com rodízios (L-68; C=134;H=77 CM). Bem com bastante 
desgaste. Avaliado em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais); 
19) Uma Bancada de marcenaria em madeira e MDF, na cor laranja, com tampo 
revestido em carpê, com duas portas com chave (L=130; C= 331; H=85 CM). Avaliada 
em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais); 
20) Uma Bancada de marcenaria em madeira e MDF, na cor laranja, com tampo 
revestido em carpê (L=120; C= 231; H=84 CM). Peça com maior valorização comercial 
devido às suas características originais. Avaliada em R$ 1.000,00 (mil reais); 
21) Uma Bancada de marcenaria em madeira e MDF, na cor branca, com 01 gaveta, com 
tampo revestido em carpê (L=131; C=275; H=84 CM). Bem usado, com desgastes típicos 
da utilização em empresa moveleira. Avaliada em R$ 1.100,00 (mil e cem reais); 
22) Uma Bancada de marcenaria, clássica, em madeira maciça, com morsa, com 
cobertura em MDF sobre o tampo. Avaliada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 
23) Uma Bancada de marcenaria, clássica, em madeira maciça, com cobertura em MDF 
sobre o tampo. Peça com maior valorização comercial devido às suas características 
originais. Avaliada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais); 
24) Um Carrinho de apoio em MDF, na cor branca, com rodízios e tampo revestido em 
carpê (L=71; C=107; H=102 CM). Bem usado, com desgastes típicos da utilização em 
empresa moveleira. Avaliado em R$ 300,00 (trezentos reais); 
25) Um Carrinho de apoio em madeira/MDF, na cor laranja, com rodízios e tampo em 
MDF (L=66; C=184; H=86 CM). Bem usado, com desgastes típicos da utilização em 
empresa moveleira. Avaliado em R$ 800,00 (oitocentos reais); 
26) Bancada de apoio fixa com 04 portas (L=52; C=185; H=90 CM), equipada com 
filetadeira manual Maksiwa modelo 160. Bem usado, com desgastes típicos da utilização 
em empresa moveleira. Avaliada em R$2.000,00 (dois mil reais); 
27) Uma Mesa de apoio fixa em madeira / MDF, na cor laranja, com 02 portas (L=50; 
C=185; H=87). Bem usado, com desgastes típicos da utilização em empresa moveleira. 
Avaliada em R$ 600,00 (seiscentos reais); 
28) Um Bebedouro de água elétrico, modelo PUR PRESS BABY INOX 220 V, marca Libbel. 
Bom estado e conservação. Avaliado em R$ 600,00 (seiscentos reais);  
29)  Um Esmeril em ferro fundido, modelo BRM6, BR Parts. Bom estado e conservação. 
Avaliado em R$ 160,00 (cento e sessenta reais); 
30) Um Torno/Morsa de Bancada, em ferro fundido, marca MetalSul. Razoável estado 
de conservação. Avaliado em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). 
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31) Um Organizador de parafusos de parede em metal (L=59; H=150; P=18 CM), com 46 
caixas plásticas. Razoável estado de conservação. Avaliado em R$ 250,00 (duzentos e 
cinquenta reais); 
32) Um Armário em MDF com 14 portas de abrir, para ferramentas, na cor branca, com 
divisões internas (L=1180; H=167; P=62 CM). Bom estado de conservação. Avaliado em 
R$ 6.000,00 (seis mil reais); 
33) Uma Parafusadeira, modelo M6501, série 64363, Makita. Bem usado, com desgastes 
típicos da utilização em empresa moveleira. Avaliada em R$200,00 (duzentos reais); 
34) Uma Serra meia esquadria, série 11914, modelo DW 713- B2, Dewalt. Bem usado, 
com desgastes típicos da utilização em empresa moveleira. Avaliada em R$ 2.000,00 
(dois mil reais); 
35) Uma Caixa organizadora em MDF para parafusos, contendo parafusos e buchas. 
Razoável estado de conservação. Avaliada em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais); 
36) Um Transformador bivolt, modelo 294, 2000W, Force Line. Razoável estado de 
conservação. Avaliado em R$ 200,00 (duzentos reais); 
37) Uma plaina elétrica manual, modelo RDP 900, BR Motors. Bem usado, com desgastes 
típicos da utilização em empresa moveleira. Avaliada em R$ 350,00 (trezentos e 
cinquenta reais); 
38) Uma Furadeira manual, modelo GSB 13RE Professional, marca Bosch. Bem usado, 
com desgastes típicos da utilização em empresa moveleira. Avaliada em R$ 300,00 
(trezentos reais); 
39) Uma Furadeira/parafusadeira, modelo 6413 450W, marca Makita. Bem usado, com 
desgastes típicos da utilização em empresa moveleira. Avaliada em R$ 300,00 
(trezentos reais); 
40) Serra tico-tico manual, 550W, 220V, 60Hz, Powner. Bem usado, com desgastes 
típicos da utilização em empresa moveleira. Avaliada em R$ 350,00 (trezentos e 
cinquenta reais); 
41) Um Martelete rompedor, modelo HR 2470, marca Makita. Bem usado, com 
desgastes típicos da utilização em empresa moveleira. Avaliado em R$ 650,00 
(seiscentos e cinquenta reais); 
42) Tupia manual, série 137825, modelo 3709, marca Makita. Bem usado, com desgastes 
típicos da utilização em empresa moveleira. Avaliada em R$ 350,00 (trezentos e 
cinquenta reais); 
43) Uma Escada de alumínio 05 degraus, detalhes na cor vermelha. Em bom estado de 
conservação. Avaliada em R$ 80,00 (oitenta reais); 
44) Um transformador bivolt RCG. Regular estado de conservação. Avaliado em R$ 
100,00 (cem reais); 
45) Uma Serra tico-tico manual, série 78805845, modelo Speed, marca Skill. Bem usado, 
com desgastes típicos da utilização em empresa moveleira. Avaliada em R$ 300,00 
(trezentos reais); 
46) Um Aspirador pó/água professional, modelo Ultralux 50, Electrolux. Bem usado, com 
desgastes típicos da utilização em empresa moveleira. Avaliado em R$ 700,00 
(setecentos reais); 
47) Uma Serra de bancada para madeiras, série 805, modelo 3610, com base em metal 
e mesa em alumínio, Skill. Bem usado, com desgastes típicos da utilização em empresa 
moveleira. Avaliada em R$ 1.000,00 (mil reais); 
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48)  Uma Mesa de apoio fixa em madeira e MDF, na cor laranja, com tampo em carpê 
(L=67; C=185; H=91 CM) revestido. Bem usado, com desgastes típicos da utilização em 
empresa moveleira. Avaliada em R$ 500,00 (quinhentos reais); 
49) Uma Escada em alumínio dobrável, com 12 degraus. Bom estado de conservação, 
porém com reforço/adaptação na base. Avaliada em R$ 300,00 (trezentos reais); 
50) Um Relógio ponto Relotron, modelo MS MAGNUNS Point.  Bom estado de 
conservação. Bom estado de conservação. Avaliada em R$ 350,00 (trezentos e 
cinquenta reais); 
51) Um Quadro Mural em MDF, na cor branca, com vidro e carpete, na cor verde (L=160; 
H=90; P=10 CM). Bom estado de conservação. Bom estado de conservação. Avaliado 
em R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais); 
52) Um Guarda-volumes em MDF com 30 portas com chave (L=180;H=207; P=37 CM). 
Bom estado de conservação. Bom estado de conservação. Avaliado em R$ 2.000,00 
(dois mil reais); 
53) Uma Escada de madeira extensível com 16 degraus. Regular estado de conservação. 
Avaliada em R$ 180,00 (cento e oitenta reais); 
54) Um Refrigerador Consul, modelo CRA30FBBNA20. Bom estado e conservação. 
Avaliado em R$ 1.000,00 (mil reais); 
55) Um Micro-ondas Consul, modelo Facilite Middi. Bom estado e conservação (porém 
com a frente amarelada).  Avaliado em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais); 
56) Um Balcão em MDF para cozinha com 06 portas, nicho fechado para micro-ondas; 
tampo em MDF e tampo em granito com cuba em inox (L=254; H=90; P=58 CM). Bom 
estado de conservação. Avaliado em R$ 2.000,00 (dois mil reais); 
57) Uma Mesa em MDF para refeitório (L=88; C=228; H=75CM), acompanha 02 bancos 
em MDF. Bom estado de conservação. Avaliada em R$ 450,00 (quatrocentos e 
cinquenta reais); 
58) Uma Mesa em MDF para refeitório (L=80; C=200; H=75 CM), acompanha 02 bancos 
em MDF. Bom estado de conservação. Avaliada em R$ 400,00 (quatrocentos reais); 
59) Um Armário em MDF para depósito, com 04 portas de abrir (L=20; H=178; P=58 CM). 
Bom estado de conservação. Avaliado em R$ 600,00 (seiscentos reais); 
60) Um Arquivo de aço 04 gavetas para pastas suspensas, marca W3. Bom estado de 
conservação. Avaliado em R$ 400,00 (quatrocentos reais); 
61) Um Balcão em MDF com 02 portas, branco e tabaco (L=105; H=86; P=53 CM). Bom 
estado de conservação. Avaliado em R$ 400,00 (quatrocentos reais); 
62) Um Armário aéreo com 02 portas basculantes, com tamponamento cinza e portas 
em laca cinza claro (L=188; H=46; P=35 CM). Bom estado de conservação. Avaliado em 
R$ 500,00 (quinhentos reais); 
63) Um Frigobar Consul modelo CRC 12CBBNA00. Bom estado de conservação. Avaliado 
em R$ 700,00 (setecentos reais); 
64) Um Armário para chaves em MDF e vidro (L=35; H=74; P=10 CM), com fechadura. 
Bom estado de conservação. Avaliado em R$ 400,00 (quatrocentos reais); 
65) Quatro Estação de trabalho em MDF com tampos de 25 mm padrão líneo têxtil, 
sendo 02 bancadas com gaveteiros e duas bancadas sem gaveteiros (L=131; H=78; P=65 
CM - cada unidade). Bancada com Gaveteiros: R$ 550,00 cada. Bancada sem gaveteiros: 
R$ 400,00 cada. Bom estado de conservação. Avaliação total R$ 1.900,00 (mil e 
novecentos reais); 



                   

Ilhota                                                                                           Joinville 
Estrada Geral da Caieira, S/N – Pedra de Amolar                                                       Rua Caçador, 308 – Atiradores 

CEP: 88320-000                                                                                                                CEP:89203-610 

Fone (47) 3343-1112                                                                                                         Fone: (47) 3422-8141 

66) Um Armário em MDP e/ou MDF com duas portas deslizantes em perfil de alumínio 
e vidro cor chocolate, com prateleiras internas em BP e vidro (L=166; H= 222; P=48 CM). 
Bom estado de conservação. Avaliado em R$ 1.000,00 (mil reais); 
67) Um Armário MDF branco com 02 portas e envelopamento de 25 mm (L=105; H=101; 
P=40 CM). Bom estado de conservação. Avaliado em R$ 300,00 (trezentos reais); 
68) Duas Cadeiras de escritório com encosto baixa, com base cor preta e rodízios, com 
apoio de braço regulável, e tecido cor azul avaliadas em R$ 250,00 cada. Bom estado de 
conservação. Avaliação total R$ 500,00 (quinhentos reais); 
69) Oito Estações de trabalho em MDF com tampos de 25 mm padrão branco TX, com 
módulo gaveta fixo (L=160; H=78; P=65 CM - cada unidade) R$ 650,00 cada. Bom estado 
de conservação. Avaliação total R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais); 
70) Um Balcão MDF branco TX com 03 portas de abrir (L=132; H=77;P=50 CM). Bom 
estado de conservação.  Avaliado em R$ 400,00 (quatrocentos reais); 
71) Uma Mesa de trabalho branco TX em 25 mm, com gaveteiro com 3 gavetas (L=130; 
H=77; P=50 CM). Bom estado de conservação. Avaliada em R$ 550,00 (quinhentos e 
cinquenta reais); 
72) Um Refrigerador compacto, modelo CRC12ABBNA10 120l, marca Consul. Bom 
estado de conservação. Avaliado em R$ 700,00 (setecentos reais); 
73) Um Micro-ondas, cor branca, modelo BMS35BBBNA, linha Maxi, marca Brastemp. 
Bom estado de conservação. Avaliado em R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais); 
74) Um Armário com rodízio, com duas portas cor tabaco (L=34; H=79; P=55 CM). Bom 
estado de conservação. Avaliado em R$ 300,00 (trezentos reais); 
75) Um Aparador padrão preto BP brilhante com 40 mm de espessura, com 01 prateleira 
interna (L=120; H=89; P=40 CM). Bom estado de conservação. Avaliado em R$ 450,00 
(quatrocentos e cinquenta reais); 
76) Uma Mesa em madeira laminada com verniz preto (L=100; C=200; H=75 CM). Bom 
estado de conservação. Avaliada em R$ 1.000,00 (hum mil real); 
77) Uma Cadeira de escritório encosto baixo, com base cor preta, com rodízios, com 
apoio de braço regulável, e tecido cor azul. Bom estado de conservação.  
Avaliado em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais); 
78) Uma Cadeira de escritório encosto médio, com base cor preta e rodízios, com apoio 
de braço regulável, e tecido cor mesclado cinza/preto Falta um rodízio. Bom estado de 
conservação. Avaliada em R$ 300,00 (trezentos reais); 
79) Uma Cadeira de escritório encosto médio, com base cor alumínio polido/cromado e 
rodízios, com apoio de braço regulável, com tecido preto e encosto em tela preta. Bom 
estado de conservação. Avaliada em R$ 300,00 (trezentos reais); 
80) Uma Cadeira de escritório encosto médio, com base cor alumínio polido/cromado e 
rodízios, com apoio de braço regulável, com tecido em couro ecológico preto 
e encosto em tela preta. Bom estado de conservação. Avaliada em R$ 350,00 (trezentos 
e cinquenta reais); 
81) Duas Cadeiras de copa/jantar em aço cromado e tecido couro ecológico marrom 
avaliadas R$ 150 cada. Bom estado de conservação. Avaliação total R$ 300,00 
(trezentos reais); 
82) Duas Cadeiras de escritório encosto baixo, com base cor preta e rodízios, com apoio 
de braço regulável, e tecido mesclado preto/cinza avaliadas em R$ 200,00 cada. Bom 
estado de conservação. Avaliação total R$ 400,00 (quatrocentos reais); 
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83/1) Um Computador de mesa, completo (CPU com processador Intel Core 2 Quad, 
teclado, mouse e monitor r LG Flatron E2350V). Equipamentos usados para edição de 
imagens e projetos. Aparentando boas condições de funcionamento. Avaliado em R$ 
1.200,00 (um mil e duzentos reais); 
83/2) Dois Computadores de mesa, completos (CPU com processador AMD Phenon II, 
teclado, mouse e monitor LG Flatron L192ws, 19"). Equipamentos usados para edição 
de imagens e projetos. Aparentando boas condições de funcionamento. Avaliado em 
R$ 1.100,00 (um mil e cem reais); 
84) Um Notebook Acer modelo ASPIRE modelo 5520 5155. Equipamento em bom estado 
aparente, porém ultrapassados e configuração e estado de uso ignorados. Avaliado em 
R$ 300,00 (trezentos reais); 
85) Um Notebook Acer modelo ASPIRE modelo 7520. Equipamento em bom estado 
aparente, porém ultrapassados e configuração e estado de uso ignorados. Avaliado em 
R$300,00 (trezentos reais); 
86) Um Ar Condicionado Split Springer, modelo MAXIFLEX, quente e frio, com duas 
unidades de utilização interna de 9.000 BTU. Bom estado de conservação. Avaliado em 
R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais); 
87) Um Computador de mesa, completo (CPU com processador Intel Core i7, teclado, 
mouse e monitor LG Flatron 19), acompanha Nobreak Premium, PDV Senoidal GII, 
1500VA, NHS, ano 2015, bivolt). Aparenta bons condições. Avaliado em R$ R$ 2.200,00 
(dois mil e duzentos reais); 
88) Um Ar condicionado Split Springer, quente e frio, 18.000 BTU. Bom estado de 
conservação. Avaliado em R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais); 
89) Um Ar condicionado Split, marca Springer, quente e frio, 12.000 BTU, modelo 
Maxiflex 42RWQA012515LS, 220V, 60Hz. Bom estado de conservação. Avaliado em R$ 
1.000,00 (um mil reais); 
90) Lote de chapas de MDF inteiras, cortadas e retalhos, de vários padrões e marcas. 
Insumos, novos, utilizados pela empresa na fabricação e acabamentos de móveis 
planejados de alto padrão. Dada a sua especificidade, a avaliação foi feita tomando por 
base as informações prestadas pelo executado. Avaliado em R$ 12.000,00 (doze mil 
reais); 
91) Conjunto de ripas de madeira nobre, semienvernizadas. Bom estado de 
conservação. Avaliado em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais); 
92) Armários/Balcões/componentes em MDF para cozinhas, roupeiros, etc. – 
semiacabados. Lote de produtos novos, desmontados e semiacabados. Avaliado em R$ 
8.000,00(oito mil reais); 
93) Tablados de fábrica em madeira ou MDF, em variados tamanhos, para 
acondicionamento de materiais diversos. Material usado como suporte de 
equipamentos. Condições variadas. Avaliado em R$ 1.000,00 (um mil reais); 
94) Oito (08) Caixas organizadoras de ferramentas em plástico (em regular estado de 
conservação) em tamanhos diversos, contendo algumas com ferramentas manuais 
básicas para montagem de móveis, parafusos etc. Razoável estado de conservação. 
Avaliado em R$ 320,00 (trezentos e vinte reais); 
95/1) Estoque de peças, ferragens e insumos em geral, pertinentes à atividade de 
fabricação de móveis sob medida de alto padrão (espelhos, vidros, portas de alumínio e 
vidro, diversas fitas de borda em PVC, armazenados em estantes de madeira. Insumos, 
novos, utilizados pela empresa na fabricação e acabamentos de móveis planejados de 
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alto padrão. Dada a sua especificidade, a avaliação foi feita tomando por base as 
informações prestadas pelo executado. Avaliado em R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil 
reais); 
95/2) Um Armário Alto, 02 portas, na cor branca, em MDF/MDP, medindo 80 x 241 x 55. 
Bom estado de conservação. Avaliado em R$ 400,00 (quatrocentos reais); 
95/3) Uma Estação de Trabalho, formato "L", na cor branca, em MDF, medindo 182 x 33 
(02 portas e 04 gavetas) e 140 x 66 (02 gavetões). Bom estado de conservação. Avaliado 
em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais); 
95/4) Um Armário aberto, 02 gavetas na cor laranja, medindo 140 x 60 x 1,02 (LxPxA). 
Acompanha 02 portas basculantes. Bom estado de conservação. Avaliado em R$ 400,00 
(quatrocentos reais); 
95/5 Um baú com porta basculante, medindo 38 x 38 x 77 (LxPxA). Avaliado em 
R$250,00 (duzentos e cinquenta reais);  
95/6) Equipamentos de Informática em estado de funcionamento ignorado (03 CPUs e 
01 monitor). Bom estado de conservação. Avaliado em R$ 500,00 (quinhentos reais); 
95/7) Um Armário aberto para discos de Serra, medindo 40x60x40. Bom estado de 
conservação. Avaliado em R$ 300,00 (trezentos reais); 
96) Sistema de tubulação, para auxílio de exaustão de pó, em metal - com mangueiras 
plásticas flexíveis. Utilizada em conjunto aos equipamentos 5, 7, 8, e 10. Avaliado em 
R$ 3.000,00 (três mil reais);  
97) Uma Bancada fixa, em madeira, na cor laranja, com rodízios, medindo 185 X 67 X 90 
(C X L X A), com tampo em MDF. Bem usado, com desgastes típicos da utilização em 
empresa moveleira. Avaliado em R$ 500,00 (quinhentos reais); 
98) Uma Bancada fixa, em madeira, na cor laranja, medindo 185 X 67 X 90 (C X L X A), 
com tampo em MDF. Bem usado, com desgastes típicos da utilização em empresa 
moveleira. Avaliado em R$ 500,00 (quinhentos reais). 
99) Um automóvel VW Gol, 1.0 ano/modelo 2000, cor azul, placas MAY9516, Renavam 
00723295026, em regular estado de conservação e em más condições de 
funcionamento. De propriedade de Marcelo Emídio Ruzanowski. RENAJUD: restrições 
de transferência TRF da 4ª Região processos nº: 50040833820144047209 (1ª Vara 
Federal de Jaraguá do Sul); 50079729220174047209 (1ª Vara Federal de Jaraguá do Sul); 
TJSC processos nº: 50029013220208240058 (1ª Vara de São Bento do Sul); Avaliado em 
5.000,00 (cinco mil reais); 
100) Um automóvel Ford Courier, 1.6, flex, ano/modelo 2012/2012, na cor branca, 
placas ITN6J61, Renavam 486285995, em bom estado de conservação e funcionamento, 
de propriedade Verve Móveis EPP. Renajud: restrições de transferência TJSC processos 
nº: 50028900320208240058 (2ª Vara de São Bento do Sul); 50029013220208240058 (1ª 
Vara de São Bento do Sul); Débitos junto ao Detran R$805,43; Avaliado em R$15.500,00 
(quinze mil e quinhentos reais); 
101) Um automóvel VW Saveiro, 1.6 MI, ano/modelo 1998/1999, na cor branca, placas 
LZZ7563, Renavam 700578439, em regular estado de conservação e funcionamento, 
com pontos de ferrugem e arranhões, de propriedade Verve Móveis EPP. Renajud: 
restrições de transferência TJSC processos nº: 50028900320208240058 (2ª Vara de São 
Bento do Sul); 50029013220208240058 (1ª Vara de São Bento do Sul). Débitos junto ao 
Detran R$361,89. Avaliado em R$10.800,00 (dez mil e oitocentos reais);  
102) Um automóvel VW Kombi, ano/modelo 2006/2006, na cor branca, placas ANK3668, 
Renavam 874558476, em regular estado de conservação e funcionamento, veículo está 
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com o motor travado, de propriedade de Verve Móveis EPP. Renajud: restrições de 
transferência TJSC processos nº: 50028900320208240058 (2ª Vara de São Bento do Sul); 
50029013220208240058 (1ª Vara de São Bento do Sul). Débitos junto ao Detran 
R$768,26. 
Avaliado em R$10.000,00 (dez mil reais); 
TOTAL DAS AVALIAÇÕES R$309.320,00 (trezentos e nove mil trezentos e vinte reais).  
Lanço mínimo 50% do valor de avaliação dos bens.  
Depositário/vistoria: Marcelo Emidio Ruzanowski. Avenida dos Imigrantes, 1.700,0 
Bairro Progresso, São Bento do Sul/SC. 
Proprietário(a) do(s) bem(ns) leiloado(s): Marcelo Emídio Ruzanowski/Verve Móveis. 
 
Ficam por este edital intimadas as partes da data designada para a realização do leilão, 
bem como seus cônjuges, representantes legais e eventuais credores hipotecários, 
usufrutuários, fiduciários e com penhora anteriormente averbadas, além do 
ocupante/detentor do bem, se for a hipótese. 
 
Caso os executados, o coproprietário, o titular de usufruto/uso/habitação, o 
proprietário do terreno, o credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário, o 
promitente comprador e vendedor em caso de promessa de compra e venda que recaia 
sobre o bem penhorado não sejam encontrados ou cientificados por qualquer razão, 
quando da expedição da respectiva notificação, valerá o presente como Edital de 
Notificação de Praça/Leilão, segundo estabelece o artigo 889 do CPC/15.  
 
Ficam as partes cientes que o prazo para quaisquer medidas processuais contra atos de 
expropriação, como embargos ou recursos, começará a fluir da data da realização do 
leilão, independentemente de nova intimação. 
 
Quaisquer esclarecimentos, bem como cópias do Edital com os bens a serem leiloados 
poderão ser obtidos diretamente com o escritório do Leiloeiro pelo e-mail: 
carstens@leiloeiro.com.br ou pelos telefones: (47) 3422-8141. 
 
 
Paulo Mario Lopes Machado 
Leiloeiro Público Oficial/SC 
Matrícula AARC/029/99 
 


