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EDITAL DE LEILÃO 
 
DATA ÚNICA 
 
 1º Leilão: Os bens serão vendidos por valor igual ou superior à avaliação. 
Encerramento: 02/12/2019 às 14:00h. 
 
2º Leilão: Os bens serão vendidos a quem mais der desde que não seja a preço vil. 
Encerramento: 02/12/2019 às 14:30h. 
 
LOCAL: Rede mundial de computadores no sítio  www.leiloeiro.online  
 

Paulo Mario Lopes Machado, Leiloeiro Público Oficial, devidamente autorizado pelo 
Exma. Sra. Dra. ERONILDA RIBEIRO DOS SANTOS Juíza da 3ª Vara do Trabalho de 
Joinville/SC, venderá em Praça/Leilão na forma da Lei, na modalidade Leilão Eletrônico (art. 
882 do NCPC), através do endereço eletrônico: www.leiloeiro.online, os bens penhorados nos 
processos constantes da relação abaixo, oportunidade em que poderão ser judicialmente 
expropriados por quem ofertar o maior lanço, nos termos do art. 888, parágrafo 1º da CLT, 
desde que superior ao valor mínimo determinado para cada processo. 

O interessado em participar do leilão na modalidade on-line deverá cadastrar-se 
previamente no site www.leiloeiro.online, com pelo menos 24 (vinte e quatro) horas da data 
do evento, ficando o responsável civil e criminalmente pelas informações lançadas no 
preenchimento do cadastro, oportunidade em que preencherá os dados pessoais e aceitará as 
condições de participação previstas neste Edital e no Termo de Compromisso constante no 
endereço eletrônico. 

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. A comissão 
do leiloeiro importa em 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação e deverá ser paga 
diretamente a este ou por meio de guia expedida. 
                  Será permitido o parcelamento do valor ofertado, consoante artigo 895 do CPC/15, 
mediante proposta da qual conste a oferta de pagamento de pelo menos 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, garantido por 
caução idônea, quando se tratar de móveis, e por hipoteca do próprio bem, quando se tratar 
de imóveis. Atrasos no pagamento das parcelas onerarão em 10% o saldo devedor. 

Após a publicação do edital, havendo pagamento da dívida ou celebração de acordo, o 
executado pagará ao leiloeiro a comissão/despesas a ser arbitrada pelo juízo. 

Serão de responsabilidade do arrematante, salvo decisão judicial em contrário, os 
impostos incidentes sobre os bens móveis, (despesas com transferência de veículos), bem como 
aquelas relativas à transferência dos imóveis, tais como ITBI, foro, laudêmio, taxas, alvarás, 
certidões, escrituras, registros e outras despesas pertinentes, e, ainda, dívidas referentes ao 
condomínio, resguardada a possibilidade de ação regressiva contra o devedor principal, perante 
o órgão competente. Deverá o interessado na arrematação verificar junto aos órgãos 
competentes a existência de débitos sobre o bem que pretende arrematar. 
 
AUTOS Nº 0000139-77.2018.5.12.0028 
EXEQUENTE: RAFAELA RAIMUNDO 
EXECUTADO: PLASTIMUNDI INDÚSTRIA DE COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME 
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BEM: Um mil e cem quilos de Poliestireno, Marca UniGel, com valor por kg de R$8,90, Avaliado 
em um total de R$9.790,00. VISTORIA/DEPOSITÁRIO: Eduardo Luiz Tamega Gil, Rua Mario Arins 
Caldeira, Nº 10, Floresta, Joinville/SC. 
 
AUTOS Nº 0000278-29.2018.5.12.0028 
EXEQUENTE: SIND. DOS TRABALHADORES DO TURISMO, HOSPITAL, HOTEIS, BARES E SIMILARES 
DE JOINVILLE E REGIÃO 
EXECUTADO: JORGE FRANCISCO POLEZA-ME, JORGE FRANCISCO POLEZA 
BEM: Uma máquina de lavar roupas da marca Brastemp, capacidade de 15kg, modelo 
BWK15ABBNA20, nº de série CF7858193, tensão 220V, potência de 650W, em bom estado de 
conservação e funcionamento. Avaliado em R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais). 
VISTORIA/DEPOSITÁRIO: Jorge Francisco Poleza, Rua Beirute, 281, Itaum, Joinville/SC 
 
AUTOS Nº 0000623-92.2018.5.12.0028 
EXEQUENTE: GUILHERME FIAMONCINI DA SILVA 
EXECUTADO: PLASTMUNDI INDÚSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA. 
BEM: Duzentos e cinquenta quilos de poliestireno marca UniGel, com valor por quilo de R$8,90. 
Avaliado em um total de R$2.225,00. VISTORIA/DEPOSITÁRIO: Eduardo Luiz Tamega Gil, Rua 

Mario Arins Caldeira, nº 10, Floresta, Joinville/SC. 
 
AUTOS Nº: 0000827-73.2017.5.12.0028 

DEPRECANTE: GUERINO RODRIGUES 

DEPRECADO: JOSEFI & CHIAMENTE LTDA, JOSÉ VALTER JOSEFI, MARILENE DOS SANTOS JOSEFI 

Bem: Um terreno urbano, situado na Rua 440, nº 627, constituído pelo lote 11 da quadra 24, 

do loteamento denominado Balneário Volta ao Mundo I, com área de 465,00m² e com as 

seguintes confrontações: localizado no lado par da rua, lote de esquina, medindo 15,50 metros 

de frente para a Rua 450, fazendo travessão dos fundos com igual largura e metragem onde 

confronta com o lote de nº 12 e do lado direto com 31,00 metros de extensão confrontando 

com uma rua sem denominação. Edificado com uma casa mista, medindo aproximadamente 

96m². Cadastro público municipal nº 42347-5. Matriculado sob nº 5.429 no Registro de Imóveis 

da Comarca de Itapoá/SC, avaliado em R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais). 

 
AUTOS Nº: 0001116-40.2016.5.12.0028                  
EXEQUENTE: IDENILSON MADER 
EXECUTADO: G.W. FERRAMENTARIA LTDA-ME, METALLUM SOLUÇÕES EM MOLDES E 
USINAGEM EIRELI-ME 
BEM: 01 Máquina de eletro erosão penetração, da marca ENGEMAQ EDM 900 NC curso X/Y/Z 
– 1.100x630x500, com mesa de 1.100x600, com capacidade de 3.000kg, em regular estado e 
em funcionamento na sede da empresa, avaliada em R$70.000,00 (setenta mil reais). 
VISTORIA/DEPOSITÁRIO: Jurandir Jaraceski, Estrada da Ilha, 267, Pirabeiraba, Joinville/SC. 
 
AUTOS Nº: 0001163-43.2018.5.12.0028         
EXEQUENTE: JESSICA BARROS DA CRUZ RISSI 
EXECUTADO: NORD CURSOS E IDIOMAS LTDA. 
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BEM: 01 ar condicionado da marca KOMECO, modelo split quente/frio, capacidade de 12mil 
BTUs, usado e em bom estado de conservação, avaliado em R$1.000,00; 04 aparelhos de ar 
condicionado marca TIVAH, modelo split, capacidade de 12mil BTUs, usados, em bom estado 
de conservação, cada um avaliado em R$1.000,00; 25 carteiras escolares, feitas em madeira e 
em ferro, na cor azul escuro, cada uma avaliada em R$80,00, totalizando R$2.000,00. Valor total 
da penhora R$7.000,00 (sete mil reais). VISTORIA/DEPOSITÁRIO: Rua Rio Tocantins, nº 554, 
Bairro Itinga, Araquari/SC, Matheus Rebello Basso. 
 
AUTOS Nº 0001833-18.2017.5.12.0028 
EXEQUENTE: JESSICA SUELEN DA SILVA 
EXECUTADO: GASPARETTO TRANSPORTES LTDA-ME 
BEM: Motor Danfos 17HP, ano 2015, semi-hermético, em bom estado de conservação e 
funcionamento. Avaliado em R$20.000,00 (vinte mil reais). VISTORIA/DEPOSITÁRIO: Neudimar 
Gasparetto, Rua Oswaldo Schmidt, 220, Guanabara, Joinville/SC.      
 
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, bem como sendo negativo o 
leilão, desde já fica autorizado o Leiloeiro Oficial a proceder à venda direta do bem, pelo prazo 
de 60 (sessenta) dias. Quaisquer esclarecimentos, bem como cópias do Edital com os bens a 
serem leiloados poderão ser obtidos diretamente no escritório do Leiloeiro fone/fax (47) 3422-
8141 e/ou pelo endereço www.leiloeiro.online ou pelo e-mail carstens@leiloeiro.com.br 
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