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EDITAL DE LEILÃO 
 
DATA ÚNICA: 21 de JULHO de 2020. 
  
1º Leilão: Os bens serã o vendidos por vãlor iguãl ou superior ã  ãvãliãçã o. 
Encerrãmento: 21/07/2020 ã s 11:00h. 
 
2º Leilão: Os bens serã o vendidos ã quem mãis der desde que nã o sejã ã preço vil. 
Encerrãmento: 21/07/2020 ã s 14:00h. 
 
LOCAL: Rede mundiãl de computãdores no sí tio  www.leiloeiro.online  
 

Pãulo Mãrio Lopes Mãchãdo, Leiloeiro Pu blico Oficiãl, devidãmente ãutorizãdo pelo Exmo. 
Sr. Dr. JOÃO CARLOS TROIS SCALCO, Juiz dã 2ª Vãrã do Trãbãlho de Jãrãguã  do Sul/SC, venderã  em 
Prãçã/Leilã o nã formã dã Lei, nã modãlidãde Leilã o Eletro nico (ãrt. 882 do NCPC), ãtrãve s do 
endereço eletro nico: www.leiloeiro.online, os bens penhorãdos nos processos constãntes dã 
relãçã o ãbãixo, oportunidãde em que poderã o ser judiciãlmente expropriãdos por quem ofertãr o 
mãior lãnço, nos termos do ãrt. 888, pãrã grãfo 1º dã CLT, desde que superior ão vãlor mí nimo 
determinãdo pãrã cãdã processo. 

O interessãdo em pãrticipãr do leilã o nã modãlidãde on-line deverã  cãdãstrãr-se 
previãmente no site www.leiloeiro.online, com pelo menos 24 (vinte e quãtro) horãs dã dãtã do 
evento, ficãndo o responsã vel civil e criminãlmente pelãs informãço es lãnçãdãs no preenchimento 
do cãdãstro, oportunidãde em que preencherã  os dãdos pessoãis e ãceitãrã  ãs condiço es de 
pãrticipãçã o previstãs neste Editãl e no Termo de Compromisso constãnte no endereço eletro nico. 

O ãrremãtãnte ficã ciente de que pãgãrã  no ãto, ã tí tulo de sinãl e como gãrãntiã umã entrãdã 
de 20% (vinte por cento) do vãlor dã ãrremãtãçã o e o sãldo em ãte  24 horãs. A comissã o do leiloeiro 
importã em 5% (cinco por cento) sobre o vãlor dã ãrremãtãçã o e deverã  ser pãgã diretãmente ã este 
ou por meio de guiã expedidã. 
 Serã  permitido o pãrcelãmento do vãlor ofertãdo, consoãnte ãrtigo 895 do CPC/15, 
mediãnte propostã dã quãl conste ã ofertã de pãgãmento de pelo menos 25% (vinte e cinco por 
cento) do vãlor do lãnce ã  vistã e o restãnte pãrcelãdo em ãte  30 (trintã) meses, gãrãntido por 
cãuçã o ido neã, quãndo se trãtãr de mo veis, e por hipotecã do pro prio bem, quãndo se trãtãr de 
imo veis. Atrãsos no pãgãmento dãs pãrcelãs onerãrã o em 10% o sãldo devedor. 
 O interessãdo em ãdquirir o bem em prestãço es deverã  ãtentãr pãrã os termos do ãrt. 895 
do CPC, ficãndo ciente dã incide nciã de correçã o monetã riã pelo í ndice IPCA-E e dã sujeiçã o ão Juí zo 
dã propostã pãrã ãnã lise de suã viãbilidãde. 
 Apo s ã publicãçã o do editãl, hãvendo pãgãmento dã dí vidã ou celebrãçã o de ãcordo, o 
executãdo pãgãrã  ão leiloeiro ã comissã o/despesãs ã ser ãrbitrãdã pelo juí zo. 

Serã o de responsãbilidãde do ãrremãtãnte, sãlvo decisã o judiciãl em contrã rio, os impostos 
incidentes sobre os bens mo veis (despesãs com trãnsfere nciã de veí culos), bem como ãquelãs 
relãtivãs ã  trãnsfere nciã dos imo veis, tãis como ITBI, foro, lãude mio, tãxãs, ãlvãrã s, certido es, 
escriturãs, registros e outrãs despesãs pertinentes, e, ãindã, dí vidãs referentes ão condomí nio, 
resguãrdãdã ã possibilidãde de ãçã o regressivã contrã o devedor principãl, perãnte o o rgã o 
competente. Deverã  o interessãdo nã ãrremãtãçã o verificãr junto ãos o rgã os competentes ã 
existe nciã de de bitos sobre o bem que pretende ãrremãtãr. 

 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.leiloeiro.online/
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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 

PROCESSO: 0000113-93.2016.5.12.0046 
EXEQUENTE: UNIA O FEDERAL – PGFN 
EXECUTADO: CONFECÇO ES MORLON LTDA 
BEM: O terreno situãdo em umã Ruã Municipãl Sem Nome, lãterãl dã Ruã Jãrãguã , no municí pio de 
Schroeder, destã Comãrcã, fãzendo frente com ã Ruã Municipãl Sem Nome, onde mede 64,50 metros, 
fundos com o Rio Itãpocuzinho com 68,00 metros, estremãndo do lãdo direito em terrãs de 
Frãncisco Bertoldo Zoz com 67,00 metros e do lãdo esquerdo com terrãs de Hilmãr Rubens Hertel 
com 44,00 metros, contendo ã ã reã de 3.579,75m² (tre s mil quinhentos e setentã e nove metros e 
setentã e cinco decí metros quãdrãdos), registrãdo no Ofí cio de Registro de Imo veis de Guãrãmirim 
sob o nº 8.879 em nome de Aldo Ludtke, cãsãdo com Rovenã Weiss Ludtke, sem benfeitoriãs. 
Avãliãdo em R$ 84.000,00 (oitentã e quãtro mil reãis). Constã, nã mãtrí culã, o registro de hipotecã 
em fãvor de BADESC – Age nciã Cãtãrinense de Fomento S.A.; constãm, ãindã, ãverbãço es de penhorã 
dã 1ª Vãrã Cí vel dã Comãrcã de Guãrãmirim/SC (ãutos n. 0002139-62.2004.8.24.0026) e dã 1ª Vãrã 
Federãl de Jãrãguã  do Sul/SC (ãutos n. 5004560-27.2015.4.04.7209). 
Depositã rio/Vistoriã: Rovenã Weiss Ludtke. 
Obs.: Não será aceito lance inferior a sessenta por cento do valor da avaliação do bem. O 
ãrremãtãnte/ãlienãnte estãrã  isento dos cre ditos tributã rios relãtivos ã impostos cujo fãto gerãdor 
sejã ã propriedãde, o domí nio u til ou ã posse de bens imo veis, e bem ãssim os relãtivos ã tãxãs pelã 
prestãçã o de serviços referentes ã tãis bens, ou ã contribuiço es de melhoriã dã Uniã o, Estãdos, 
Municí pios e Distrito Federãl, sejã em hãstã pu blicã ou em ãlienãçã o pãrticulãr, estejãm ou nã o 
inscritos em dí vidã ãtivã (ãrt. 130, pãrã grãfo u nico, do CTN).  
 

 
PROCESSO: 0000344-57.2015.12.0046 
EXEQUENTE: CARLOS ROBERTO POSTAI 
EXECUTADO: RETIFICA MOTORFORT EIRELI – EPP 
BENS: 01) Um veí culo mãrcã GM/Chevrolet D20, combustí vel Diesel, plãcã LYO6636, cor brãncã, 
Renãvãm 541063928, ãno/modelo 1990, em rãzoã vel estãdo de conservãçã o. Avãliãdo em R$ 
25.000,00 (vinte e cinco mil reãis). Constãm restriço es Renãjud. Obs.: possui mãrcãs de ferrugem e 
ãlguns ãmãssãdos, em funcionãmento. 
02) Um veí culo mãrcã Ford Courier, combustí vel gãsolinã – GNV, plãcã MDJ1054, cor prãtã, Renãvãm 
922713707, ãno/modelo 2007, em bom estãdo de conservãçã o. Avãliãdo em R$ 14.000,00 
(quãtorze mil reãis). Constãm restriço es Renãjud. Obs.: em funcionãmento. 
03) Um reboque veiculãr, fãbricãçã o pro priã, plãcã LYX0110, cor pretã, Renãvãm 546598900, 
ãno/modelo 1995, em ruim estãdo de conservãçã o. Avãliãdo em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reãis). 
Constãm restriço es Renãjud. Obs.: em funcionãmento. 
Totãl dãs ãvãliãço es R$ 40.200,00 (quãrentã mil e duzentos reãis). Depositã rio/vistoriã: Pãulo Jose  
Lenckuhl. Avenidã Prefeito Wãldemãr Grubbã, 4495, - Vilã Bãependi, Jãrãguã  do Sul/SC. 
Obs.: Não será aceito lance inferior a sessenta por cento do valor da avaliação do bem, e 
eventuãl ãrremãtãnte estãrã  isento dos tributos em ãtrãso, considerãndo que o cre dito dã Fãzendã 
Pu blicã serã  sãtisfeito com o vãlor do lãnço, observãdã ã prefere nciã do cre dito trãbãlhistã, nos 
termos do ãrt. 130, pãrã grãfo u nico, do CTN, dispositivo legãl que, emborã discipline 
especificãmente ã ãlienãçã o judiciãl de bem imo vel, ãplicã-se por ãnãlogiã tãmbe m ã  ãrremãtãçã o 
de bem mo vel. 
 

 
PROCESSO: 0000385-19.2018.5.12.0046 
EXEQUENTE: GERVASIO ABREU 
EXECUTADO: EMPRESA DE ONIBUS MASSARANDUBA EIRELI – ME 
BEM: O terreno situãdo no municí pio de Mãssãrãndubã, destã Comãrcã, ã  Ruã Rudolfo Schmidt, com 
ãs seguintes confrontãço es: fãzendo frente nã ruã Rudolfo Schmidt ãntes Ruã Emilio Mãnke Jr. 
medindo 16,00 metros, trãvessã dos fundos com umã Estrãdã Pãrticulãr medindo 16,70 metros, 
lãdo direito com ã Ruã sem denominãçã o oficiãl, medindo 30,90 metros e lãdo esquerdo com terrãs 
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de Ivo Luchini, medindo 36,40 metros, contendo ã ã reã de 538,00 m², com benfeitoriãs, lãdo í mpãr, 
situãdo em frente ã indu striã Mãrisol. Edificãdo com um pre dio de ãlvenãriã pãrã escrito rio com 
ã reã de 54,00 m², que tomou o nº 39, registrãdo no Oficio de Registro de Imo veis dã Comãrcã de 
Guãrãmirim sob o nº 6.255 em nome de Empresã de O nibus Mãssãrãndubãtur Ltdã. Avãliãdo em R$ 
690.000,00 (seiscentos e noventã mil reãis). Constã, nã mãtrí culã, ãverbãçã o de penhorã dã 1ª Vãrã 
dã Comãrcã de Guãrãmirim/SC (ãutos n. 0302170-86.2016.8.24.0026). Depositã rio/vistoriã: Sergio 
Roberto Hãrger. 
Obs.: Não será aceito lance inferior a sessenta por cento do valor da avaliação do bem. O 
ãrremãtãnte/ãlienãnte estãrã  isento dos cre ditos tributã rios relãtivos ã impostos cujo fãto gerãdor 
sejã ã propriedãde, o domí nio u til ou ã posse de bens imo veis, e bem ãssim os relãtivos ã tãxãs pelã 
prestãçã o de serviços referentes ã tãis bens, ou ã contribuiço es de melhoriã dã Uniã o, Estãdos, 
Municí pios e Distrito Federãl, sejã em hãstã pu blicã ou em ãlienãçã o pãrticulãr, estejãm ou nã o 
inscritos em dí vidã ãtivã (ãrt. 130, pãrã grãfo u nico, do CTN).  

 
 

PROCESSO: 0000600-47.2016.5.12.0019  
EXEQUENTE: ALANE CRISTINE JACOBI E OUTROS 
EXECUTADO: TRIESSE CONFECÇO ES LTDA 
BEM: 1) Pãrte do lote de terrãs nº 9, dã Linhã Brãço do Norte do Treze de Mãio, situãdo em 
Mãssãrãndubã, dã Comãrcã de Guãrãmirim, contendo ã ã reã de 73.333m², com ãs seguintes 
confrontãço es: ão Norte com terrãs de Ignã cio Kãsmirãki, ão sul com ditãs de Antonio Domãszãck, 
ão Leste com terrãs de Viu vã/Hãfemãnn e ão Oeste com ditãs de Stefãno Kuskowski, nã o edificãdo, 
cãdãstrãdo no INCRA sob nº 803.103.005.940, registrãdo no Ofí cio de Registro de Imo veis dã 
Comãrcã de Guãrãmirim sob o nº 479; de propriedãde de Triesse Confecço es Ltdã. Avãliãdo em R$ 
165.000,00 (cento e sessentã e cinco mil reãis). Obs.: Constãm, nã mãtrí culã, ãverbãço es de 
ãjuizãmento de Açã o de Execuçã o dos processos: 0300211-51.2014.8.24.0026, 0300210-
66.2014.8.24.0026, 0300155-18.2014.8.24.0026, 0300157-85.2014.8.24.0026, 0300049-
56.2014.8.24.0026, 0300159-55.2014.8.24.0026 e 0300047-86.2014.8.24.0026, todos dã 1ª Vãrã 
Cí vel dã Comãrcã de Guãrãmirim. Constãm, ãindã, penhorãs dos processos 0300813.08-
2015.8.24.0026 dã 1ª Vãrã Cí vel dã Comãrcã de Guãrãmirim; 5002934-12.2011.4.04.7209 dã 1º 
Vãrã Federãl e JEF Criminãl de Jãrãguã  do Sul/SC; e 0002318-50.2014.5.12.0019 e 0000353-
32.2017.5.12.0019 dã 1ª Vãrã do Trãbãlho de Jãrãguã  do Sul. Depositã rio/Vistoriã: So niã Kãsmirski 
Moresco. 
2) O terreno situãdo no perí metro urbãno do municí pio de Mãssãrãndubã/SC, dã Comãrcã de 
Guãrãmirim, Bãirro Benjãmim Constãnt, locãlizãdo nã Ruã 307-Aderico Girãrdi, contendo ã ã reã de 
10.502,95m² (dez mil, quinhentos e dois metros e noventã e cinco decí metros quãdrãdos), fãzendo 
frente em 05 linhãs, ã 1ª em 25,00 metros com ã Ruã 307-Aderico Girãrdi, coincidindo com o 
ãlinhãmento prediãl, ã 2ª em 38,00 metros, ã 3ª em 24,00 metros, ã 4ª em 38,00 metros, todãs com 
terrãs de Dilson Moresco e ã 5º em 10,00 metros com ã Ruã 307-Aderico Girãrdi, coincidindo com 
o ãlinhãmento prediãl; trãvessã o dos fundos em 102,55 metros com terrãs de Jãndir Krueger, 
estremã do lãdo direito com 05 linhãs, ã 1ª iniciãndo-se nos fundos em 101,85 metros com terrãs 
de Jãndir Krueger, ã 2ª em 26,80 metros com terrãs de Elzirã Heliz, ã 3ª em 9,00 metros, ã 4ª em 
16,30 metros e ã 5ª em 39,45 metros, ãmbãs com terrãs de Otãvio Bãchãmãnn; e do lãdo esquerdo 
em 118,38 metros, iniciãndo-se nos fundos em 87,50 metros com terrãs de Jãndir Krueger e 30,88 
metros com ã pãrcelã D-05 de Jãndir Krueger, registrãdo no Oficio de Registro de Imo veis dã 
Comãrcã de Guãrãmirim sob o nº 23.251; de propriedãde de Triesse Confecço es Ltdã. Benfeitoriãs: 
edificãço es em ãlvenãriã (gãlpo es) de tijolo ã  vistã e coberturã metã licã em suã mãioriã, totãlizãndo 
ãproximãdãmente 3.100,00m² (tre s mil e cem metros quãdrãdos). Avãliãdo em R$ 4.876.000,00 
(quãtro milho es e oitocentos e setentã e seis mil reãis). Obs.: Constã, nã mãtrí culã, ãverbãçã o de 
ãjuizãmento de Açã o de Execuçã o dos processos: 0300211-51.2014.8.24.0026, 0300210-
66.2014.8.24.0026, 0300155-18.2014.8.24.0026, 0300157-85.2014.8.24.0026, 0300049-
56.2014.8.24.0026, 0300159-55.2014.8.24.0026, 0300047-86.2014.8.24.0026, todos dã 1ª Vãrã 
Cí vel dã Comãrcã de Guãrãmirim Depositã rio/Vistoriã: So niã Kãsmirski Moresco. 
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Vãlor totãl dãs ãvãliãço es: R$ 5.041.000,00 (cinco milho es e quãrentã e um mil reãis) 
Obs.: Não será aceito lance inferior a sessenta por cento do valor da avaliação do bem. O 
ãrremãtãnte/ãlienãnte estãrã  isento dos cre ditos tributã rios relãtivos ã impostos cujo fãto gerãdor 
sejã ã propriedãde, o domí nio u til ou ã posse de bens imo veis, e bem ãssim os relãtivos ã tãxãs pelã 
prestãçã o de serviços referentes ã tãis bens, ou ã contribuiço es de melhoriã dã Uniã o, Estãdos, 
Municí pios e Distrito Federãl, sejã em hãstã pu blicã ou em ãlienãçã o pãrticulãr, estejãm ou nã o 
inscritos em dí vidã ãtivã (ãrt. 130, pãrã grãfo u nico, do CTN).  
 
 
PROCESSO Nº: 0000679-37.2019.5.12.0046 
EXEQUENTE: JUNIOR FURTADO DE SOUZA 
EXECUTADO: PECCIN AGRO INDUSTRIAL LTDA. 
BEM: Umã empilhãdeirã ele tricã dã mãrcã PALETRANS, modelo PT1645, cãpãcidãde de 1,6t, 
elevãçã o 4,5m, em rãzoã vel estãdo de conservãçã o. Avãliãdo em R$ 38.000,00 (trintã e oito mil 
reãis). Depositã rio/vistoriã: Jose  Eduãrdo Nocãlli Giãnnetti. Ruã Emilio Nicolini, 65 - Jãrãguã  do 
Sul/SC. 
Obs.: Não será aceito lance inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação do bem. 
 
 
PROCESSO: 0000846-38.2019.5.12.0019 (nu mero ãnterior 0000854-70.2015.5.12.0046) 
EXEQUENTE: NEIVA APARECIDA PEREIRA DIAS 
EXECUTADO: Come rcio de cãlçãdos ZHP (Bom Bom Cãlçãdos) 
BEM: Terreno situãdo nestã cidãde, no lãdo pãr dã Ruã 255-Expedicionã rio Angelo Vicenzi, distãnte 
117,00m dã Ruã 388-Gustãvo Hãgedorn, Bãirro Vilã Lenzi, com ã reã de 523,90m², sem benfeitoriãs, 
constãnte dã pãrcelã nº 9, fãzendo frente com 15,00m com ã ruã 255-Expedicionã rio Angelo Vicenzi, 
coincidindo com ãlinhãmento prediãl, trãvessã o dos fundos em 15,00m com terrãs de Henz Meyer, 
estremã do lãdo direito em 34,92m com terrãs de Dorivãldo Diei e do lãdo esquerdo em 34,95m 
com ã pãrcelã nº 8 de Sãmir Zouhãir Hãidãr; cãdãstrãdo nã PMJS/SC sob nº 46.867; registrãdo no 
Ofí cio de Registro de Imo veis dã Comãrcã de Jãrãguã  do Sul, sob nº 57.447 em nome de Sãmir 
Zouhãir Hãidãr. Constã ãverbãçã o de indisponibilidãde do processo n. 5025754-44.2014.4.04.7201 
dã 5ª Vãrã Federãl de Joinville. Avãliãdo em R$ 212.000,00 (duzentos e doze mil reãis). 
Obs.: Não será aceito lance inferior a sessenta por cento do valor da avaliação do bem. O 
ãrremãtãnte/ãlienãnte estãrã  isento dos cre ditos tributã rios relãtivos ã impostos cujo fãto gerãdor 
sejã ã propriedãde, o domí nio u til ou ã posse de bens imo veis, e bem ãssim os relãtivos ã tãxãs pelã 
prestãçã o de serviços referentes ã tãis bens, ou ã contribuiço es de melhoriã dã Uniã o, Estãdos, 
Municí pios e Distrito Federãl, sejã em hãstã pu blicã ou em ãlienãçã o pãrticulãr, estejãm ou nã o 
inscritos em dí vidã ãtivã (ãrt. 130, pãrã grãfo u nico, do CTN).  
 
 
PROCESSO: 0000736-60.2016.5.12.0046 
EXEQUENTE: ADEMIR REGERT, VANDERLEI PEDROSO GONÇALVES 
EXECUTADO: METALNORTE INDUSTRIA E COME RCIO LTDA – EPP 
Bens: 01) Um ãutomo vel, mãrcã Fiãt, modelo Ducãto Cãrgo, cor brãncã/Furgã o, combustí vel Diesel, 
de plãcã MAR1898, Renãvãm 817976841, ãno/modelo 2003/2003. Em bom estãdo de conservãçã o, 
com ãlgumãs ãvãriãs nã lãtãriã e pãrã-choque. Avãliãdo em R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reãis); 
02) Umã mã quinã prensã pneumã ticã pãrã perfurãr furos de ilho s com 5 cãbeçotes modelo pp-5000 
dã mãrcã Metãlnorte, novã. Avãliãdã em R$ 56.0000,00 (cinquentã e seis mil reãis); 
03) Umã mã quinã MCT 700 Automã ticã Plus, com cãbeçotes pãrã cortãr vie s, dã mãrcã Metãlnorte, 
novã. Avãliãdã em R$ 16.000,00 (dezesseis mil reãis); 
04) Umã mã quinã MCB-80 (corte ãutomã tico) pãrã cortãr tubos de borrãchã dã mãrcã Metãlnorte. 
Avãliãdã em R$ 45.000,00 (quãrentã e cinco mil reãis).  
Totãl dãs ãvãliãço es: R$ 145.000,00 (cento e quãrentã e cinco mil reãis). Depositã rio/vistoriã: Lãuro 
Mãnske. Ruã Roberto Ziemãnn, 1627, Jãrãguã  do Sul/SC. 
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Obs.: Não será aceito lance inferior a sessenta por cento do valor da avaliação do bem, e, no 
cãso do veí culo, eventuãl ãrremãtãnte estãrã  isento dos tributos em ãtrãso, considerãndo que o 
cre dito dã Fãzendã Pu blicã serã  sãtisfeito com o vãlor do lãnço, observãdã ã prefere nciã do cre dito 
trãbãlhistã, nos termos do ãrt. 130, pãrã grãfo u nico, do CTN, dispositivo legãl que, emborã discipline 
especificãmente ã ãlienãçã o judiciãl de bem imo vel, ãplicã-se por ãnãlogiã tãmbe m ã  ãrremãtãçã o 
de bem mo vel. 
 
 
PROCESSO: 0010157-11.2015.5.12.0046  
EXEQUENTE: WANI BYCOV 
EXECUTADO: GETULIO NILO NOGUEIRA LENZI, LENZI FRUTAS E VERDURAS LTDA – EPP 
BEM: Um terreno contendo ã reã de 722,00m², com benfeitoriãs, nestã cidãde, locãlizãdo nã Ruã nº 
48 - Oneliã Horst nº43. Fãzendo frente no lãdo í mpãr dã Ruã nº 48 – Oneliã Horst, em 19 metros. 
Trãvessã o dos fundos com terrãs de Brãulio Correã em 19 metros. Estremãndo do lãdo direito com 
terrãs de Getu lio Nilo Nogueirã Lenzi, em 38 metros, e do lãdo esquerdo com terrãs de Getu lio 
Nogueirã Lenzi, em 38 metros, sob mãtrí culã nº 4.555 do Cãrto rio de Registro de Imo veis de Jãrãguã  
do Sul/SC. Benfeitoriã: Pãrte de um gãlpã o com telhãs de fibrocimento e sem pãredes, com ã reã 
equivãlente ã 360m². Avãliãdo em R$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reãis). Depositã rio: Ivãir 
Lenzi. Constãm nã mãtrí culã do imo vel: existe nciã de Açã o de Execuçã o por Quãntiã Certã contrã 
Devedor Solvente sob n. 0009403-85.2013.8.24.0036 dã 2ª Vãrã Cí vel dã Comãrcã de Jãrãguã  do 
Sul; hipotecã judiciã riã do processo n. 0003214-67.2008.8.24.0036 dã 2ª Vãrã Cí vel dã Comãrcã de 
Jãrãguã  do Sul; penhorã registrãdã do processo n. 0005211-80.2011.8.24.0036 dã Vara Regional 

de Direito Bancário dã Comãrcã de Jãrãguã  do Sul; indisponibilidãde ãverbãdã do processo n. 
5005160-19.2013.4.04.7209 dã 1ª Vãrã Federãl de Jãrãguã  do Sul; penhorã registrãdã do processo 
n. 0900006-40.2014.8.24.0036 dã Vãrã dã Fãzendã Pu blicã, Acidentes do Trãbãlho e Registros 
Pu blicos dã Comãrcã de Jãrãguã  do Sul. 
Obs.: Não será aceito lance inferior a sessenta por cento do valor da avaliação do bem. O 
ãrremãtãnte/ãlienãnte estãrã  isento dos cre ditos tributã rios relãtivos ã impostos cujo fãto gerãdor 
sejã ã propriedãde, o domí nio u til ou ã posse de bens imo veis, e bem ãssim os relãtivos ã tãxãs pelã 
prestãçã o de serviços referentes ã tãis bens, ou ã contribuiço es de melhoriã dã Uniã o, Estãdos, 
Municí pios e Distrito Federãl, sejã em hãstã pu blicã ou em ãlienãçã o pãrticulãr, estejãm ou nã o 
inscritos em dí vidã ãtivã (ãrt. 130, pãrã grãfo u nico, do CTN).  
 
 
PROCESSO: 0001231.07.2016.5.12.0046 
EXEQUENTE: PAULO LUCOLLI SCHLLEMBERG 
EXECUTADO: ISABEL TERESINHA BOLOMINI 
BEM: Umã motocicletã JTA Suzuki EN125 Yes, ãno/modelo 2005, ã  gãsolinã, cor pretã, plãcã MED 
5228, Renãvãm 867784172, em regulãr estãdo de conservãçã o, sem bãteriã. Avãliãdã em R$ 
2.100,00 (dois mil e cem reãis). Constãm restriço es Renãjud. Depositã rio/vistoriã: Isãbel Teresinhã 
Bolonini. Ruã Bom Pãstor 430, Schroeder/SC. 
Obs.: Não será aceito lance inferior a sessenta por cento do valor da avaliação do bem, e, no 
cãso do veí culo, eventuãl ãrremãtãnte estãrã  isento dos tributos em ãtrãso, considerãndo que o 
cre dito dã Fãzendã Pu blicã serã  sãtisfeito com o vãlor do lãnço, observãdã ã prefere nciã do cre dito 
trãbãlhistã, nos termos do ãrt. 130, pãrã grãfo u nico, do CTN, dispositivo legãl que, emborã discipline 
especificãmente ã ãlienãçã o judiciãl de bem imo vel, ãplicã-se por ãnãlogiã tãmbe m ã  ãrremãtãçã o 
de bem mo vel. 
 
 
PROCESSO: 0001609-60.2016. 5.12.0046 
EXEQUENTE: KAROLINE PAZ DE SOUZA 
EXECUTADO: CARELLO IMPLEMENTOS RODOVIA RIOS E OUTROS 
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Bem: Um ãpãrelho de soldã Mig/Mãg mãrcã Bãmbozzi TRR 3110 SNM, se rie 482489, funcionãndo, 
sem ãvãriãs ãpãrentes, com cãbeçote externo. Avãliãdo em R$ 6.700,00 (seis mil e setecentos reãis). 
Depositã rio/vistoriã: Jãckson Krueger. Rodoviã BR 280, nº 7898, KM 49,4, Guãmirãngã, 
Guãrãmirim/SC. 
Obs.: Não será aceito lance inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação do bem. 
 
 
PROCESSO: 0001813-07.2016.5.12.0046 
EXEQUENTE: AMAURI SERGIO SOUZA e outros 
EXECUTADO: VETOR CN COMERCIAL LTDA 
Bem: Umã fresãdorã convencionãl mãrcã Totãl, Modelo 4VSI, nº 074886, motor 5hp, 220 v, usãdã, 
funcionãndo, em regulãr estãdo de conservãçã o. Avãliãdã em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reãis). 
Depositã rio/vistoriã: Fernãndo Frãncisco Grim Junior. Ruã Jose  Mãrtins, nº 661, Tre s Rios do Norte, 
Jãrãguã  do Sul/SC. 
Obs.: Não será aceito lance inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação do bem.  
 
 

PROCESSO: 0002487-53.2014.5.12.0046 

EXEQUENTE: OLEGA RIO SPECK ESTEVA O 

EXECUTADO: ANTONIO BARABAX – EPP e outros 

Bem: Um veí culo Ford Fusion, ãno/modelo 2007/2008, Renãvãm 935648550, cor pretã, movido ã 

gãsolinã, plãcãs AVM0720. Em bom estãdo de conservãçã o, com ãlguns riscos no pãrã-choque 

diãnteiro e trãseiro. Avãliãdo em R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reãis). Depositã rio/vistoriã: Anto nio 

Bãrãbãx. Ruã Erwino Menegotti, 1270, Jãrãguã  do Sul/SC 

Obs.: Não será aceito lance inferior a sessenta por cento do valor da avaliação do bem e 
eventuãl ãrremãtãnte estãrã  isento dos tributos em ãtrãso, considerãndo que o cre dito dã Fãzendã 
Pu blicã serã  sãtisfeito com o vãlor do lãnço, observãdã ã prefere nciã do cre dito trãbãlhistã, nos 
termos do ãrt. 130, pãrã grãfo u nico, do CTN, dispositivo legãl que, emborã discipline 
especificãmente ã ãlienãçã o judiciãl de bem imo vel, ãplicã-se por ãnãlogiã tãmbe m ã  ãrremãtãçã o 
de bem mo vel.  
 
 
PROCESSO: 0275700-84.2009.5.12.0046  
EXEQUENTE: JUVENCIO CARLOS MONTEIRO 
EXECUTADO: ADEMAR PETRY e outros 
Bem: Automo vel I/Citroen C4 PIC GLXA 5L, ãno/modelo 2009/2010, movido ã gãsolinã, cor pretã, 
plãcã MHD5956, Renãvãm 212371185, funcionãndo, em regulãr estãdo de conservãçã o, registrãdo 
em nome de Dyrciãne Pãtrí ciã Rãusisse Petry. Avãliãdo em R$ 32.600,00 (trintã e dois mil e 
seiscentos reãis). Depositã rio/vistoriã: Dyrciãne Pãtriciã R Petry. Servidã o nº 24, Andre  Weinfurter, 
Vilã Novã, Jãrãguã  do Sul/SC. 
Obs.: Não será aceito lance inferior a sessenta por cento do valor da avaliação do bem e 
eventuãl ãrremãtãnte estãrã  isento dos tributos em ãtrãso, considerãndo que o cre dito dã Fãzendã 
Pu blicã serã  sãtisfeito com o vãlor do lãnço, observãdã ã prefere nciã do cre dito trãbãlhistã, nos 
termos do ãrt. 130, pãrã grãfo u nico, do CTN, dispositivo legãl que, emborã discipline 
especificãmente ã ãlienãçã o judiciãl de bem imo vel, ãplicã-se por ãnãlogiã tãmbe m ã  ãrremãtãçã o 
de bem mo vel.  
 
 
 
PROCESSO: 0003643-13.2013.5.12.0046 
EXEQUENTE: EDY MARIA KASEBURG KASSNER 
EXECUTADO: RUY RENE LANGER JUNIOR 



                   

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 

Bem: Um utilitã rio mãrcã Ssãngyong, modelo Kyron M200XDI, cor prãtã, ã diesel, plãcã NTE8765, 
Renãvãm 200177648, ãno/modelo 2010/2010, em bom estãdo de conservãçã o. Avãliãdo em R$ 
42.000,00 (quãrentã e dois mil reãis). Obs.: constã reservã de domí nio em fãvor de Angelã Mãriã 
Leite Prusse. Hã  restriço es renãjud. Depositã rio/vistoriã: leiloeiro Pãulo Mã rio Lopes Mãchãdo. 
Obs.: Não será aceito lance inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação do bem e 
eventuãl ãrremãtãnte estãrã  isento dos tributos em ãtrãso, considerãndo que o cre dito dã Fãzendã 
Pu blicã serã  sãtisfeito com o vãlor do lãnço, observãdã ã prefere nciã do cre dito trãbãlhistã, nos 
termos do ãrt. 130, pãrã grãfo u nico, do CTN, dispositivo legãl que, emborã discipline 
especificãmente ã ãlienãçã o judiciãl de bem imo vel, ãplicã-se por ãnãlogiã tãmbe m ã  ãrremãtãçã o 
de bem mo vel.  
 
 
PROCESSO: 0003717-67.2013.5.12.0046 
EXEQUENTE: GISLAINE KARIN KARUAT 
EXECUTADO: ADEMIR BACHMANN 
BEM: Veí culo Fiãt Fiorino Flex, ãno/modelo 2010/2011, ã lcool/gãsolinã, cor brãncã, furgã o, plãcã 
MHZ6705, Renãvãm 206386702, funcionãndo, com diversos pontos de ferrugem, ãmãssãdos nã 
lãtãriã e pãrã-choque rãchãdo. Constãm restriço es Renãjud. Avãliãdo em R$ 18.000,00 (dezoito mil 
reãis). Depositã rio/vistoriã: Eliãne Mãriã Stohr. Ruã Alberto Zãnelã, 41, Rio Hãrn, Schroeder. 
Obs.: Não será aceito lance inferior a sessenta por cento do valor da avaliação do bem e 
eventuãl ãrremãtãnte estãrã  isento dos tributos em ãtrãso, considerãndo que o cre dito dã Fãzendã 
Pu blicã serã  sãtisfeito com o vãlor do lãnço, observãdã ã prefere nciã do cre dito trãbãlhistã, nos 
termos do ãrt. 130, pãrã grãfo u nico, do CTN, dispositivo legãl que, emborã discipline 
especificãmente ã ãlienãçã o judiciãl de bem imo vel, ãplicã-se por ãnãlogiã tãmbe m ã  ãrremãtãçã o 
de bem mo vel.  
 
 
Cãso os executãdos, o coproprietã rio, o titulãr de usufruto/uso/hãbitãçã o, o proprietã rio do 
terreno, o credor pignorãtí cio, hipotecã rio, ãnticre tico, fiduciã rio, o promitente comprãdor e 
vendedor em cãso de promessã de comprã e vendã que recãiã sobre o bem penhorãdo nã o sejãm 
encontrãdos ou cientificãdos por quãlquer rãzã o, quãndo dã expediçã o dã respectivã notificãçã o, 
vãlerã  o presente como Edital de Notificação de Praça/Leilão, segundo estãbelece o ãrtigo 889 
do CPC/15. Ficãm ãs pãrtes cientes que o prãzo pãrã quãisquer medidãs processuãis contrã ãtos de 
expropriãçã o, como embãrgos ou recursos, começãrã  ã fluir dã dãtã dã reãlizãçã o do leilã o, 
independentemente de novã intimãçã o, bem como sendo negãtivo o leilã o, desde jã  ficã ãutorizãdo 
o Leiloeiro Oficiãl ã proceder ã  vendã diretã do bem, pelo prãzo de 60 (sessentã) diãs. Quãisquer 
esclãrecimentos, bem como co piãs do Editãl com os bens ã serem leiloãdos poderã o ser obtidos 
diretãmente no escrito rio do Leiloeiro fone/fãx (47) 3422-8141 e/ou pelo endereço 

www.leiloeiro.online ou pelo e-mãil cãrstens@leiloeiro.com.br 

http://www.leiloeiro.online/

