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EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO
COMARCA DE MAFRA/SC – 1ª VARA CÍVEL

O DOUTOR FERNANDO ORESTES RIGONI, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da
Comarca de Mafra/SC, na forma da lei, etc...

FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que a 1ª
Vara Cível da Comarca de Mafra/SC, levará à venda em arrematação pública, na modalidade
presencial, na data, local, horário e sob as condições abaixo descritas, os bens penhorados
nos processos a seguir relacionados:

1o Leilão: 15/OUTUBRO/2019 – 14h00min. Por valor determinado pelo Juiz, ou no silêncio,
presumisse o da avaliação.
2o Leilão: 15/OUTUBRO/2019 – 14h30min. A quem mais ofertar, desde que não inferior a
50% da avaliação, ou por valor determinado pelo Juiz.
Local: Átrio do Fórum de Mafra/SC – Avenida Coronel José Severiano Maia, 863, Bairro
Centro, telefone: 47.3641.4200.

Leiloeiro Público Oficial Nomeado: SANDRO LUIS DE SOUZA, matrícula AARC/220, telefones:
47.3436.5050 / 47.3028.5050, site www.santacatarinaleiloes.com.br, e-mail
sandro@scleiloes.com.br

ADVERTÊNCIAS:

a) Fica o executado (s) intimado (s) através deste Edital, caso não possua advogado
constituído, ou não possa (m) ser localizado (s), nos moldes do (Artigo 889 § Único do NCPC);
b) O credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente
averbada, que não seja de qualquer modo parte na execução, o coproprietário de bem
indivisível do qual tenha sido penhorada fração ideal, o titular de usufruto, uso, habitação,
enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão
de direito real de uso, o proprietário do terreno submetido ao regime de direito de superfície, o
promitente comprador, quando a penhora recair sobre bem em relação ao qual haja promessa
de compra e venda registrada, o promitente vendedor, quando a penhora recair sobre direito
aquisitivo derivado de promessa de compra e venda registrada, a União, o Estado e o
Município, no caso de alienação de bem tombado, que não foram intimados pessoalmente,
ficam neste ato intimados da realização dos respectivos leilões (art. 889, incisos I, II, III, IV, V,
VI, VII e VIII do NCPC);
c) Os bens poderão ter a sua avaliação corrigida à época do primeiro leilão, caso decorrido
vasto lapso temporal da última avaliação;
d) Não ocorrendo à venda ou adjudicação no primeiro leilão, será levado à segunda
oportunidade, conforme data e horário supra, onde haverá a alienação a quem mais ofertar
(art. 886, V, do NCPC), desde que não a preço vil.  Considera-se vil o preço inferior ao mínimo
estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se
vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação. (art. 891, § Único do NCPC);
e) Nos casos de dissolução consensual entre as partes e/ou nos casos de suspensão ou
extinção da ação depois de iniciados os atos preparatórios do leilão, incumbe ao exeqüente (ou
ao executado, se assim for ajustado), juntamente com os demais ônus, depositar na conta
bancária do leiloeiro, a título de remuneração e ressarcimento, a importância que esteja
estabelecida na portaria expedida pela Comarca, ou pela porcentagem arbitrada em decisão
expedida nos autos;
f) No caso de adjudicação ou alienação, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de
natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço, observada a ordem de
preferência; (arts. 130, § único, do CTN, e 908, § 1º do NCPC), sujeitando-se, entretanto, a
eventuais outros ônus existentes sobre cada bem;
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g) Compete ao interessado na arrematação, a verificação do estado de conservação dos bens,
bem como, em se tratando de bens imóveis de eventuais restrições para construção,
averbadas ou não na matrícula ou para construções futuras;
h) Os bens podem ser arrematados separadamente (desde que isso não implique, por ventura,
a violação de embalagens dos produtos); dar-se-á preferência, entretanto, ao lance que
englobar todo o lote, (artigo 893 do NCPC);
i) As arrematações nos processos em que constar como ônus, recurso pendente de julgamento
nos tribunais estão sujeitas a desfazimento, a depender do conteúdo do julgado, o mesmo
poderá ocorrer, caso o bem aqui penhorado tenha sido arrematado em processo diverso;
j) Salvo pronunciamento judicial em sentido diverso, o pagamento deverá ser realizado de
imediato pelo arrematante, por depósito judicial ou por meio eletrônico, (artigo 892 do NCPC);
k) PARCELAMENTO NOS TERMOS DO ARTIGO 895 DO NCPC, (exceto nos processos em
que for exequente a Fazenda Nacional e o INSS). O interessado em adquirir o bem
penhorado em prestações poderá apresentar, por escrito até o início do primeiro leilão,
proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da avaliação ou até o início do segundo
leilão, proposta de aquisição do bem por valor que não seja considerado vil. (artigo 895, I e II
do NCPC).
§ 1o A proposta conterá, em qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelo menos 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.
§ 2o As propostas para aquisição em prestações indicarão o prazo, a modalidade, o indexador
de correção monetária e as condições de pagamento do saldo.
§ 4o No caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por
cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas.
§ 5o O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover,
em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem
formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação.
§ 6o A apresentação da proposta prevista neste artigo não suspende o leilão.
§ 7o A proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de
pagamento parcelado.
§ 8o Havendo mais de uma proposta de pagamento parcelado:
I - Em diferentes condições, o juiz decidirá pela mais vantajosa, assim compreendida, sempre,
a de maior valor.
II - Em iguais condições, o juiz decidirá pela formulada em primeiro lugar.
§ 9o No caso de arrematação a prazo, os pagamentos feitos pelo arrematante pertencerão ao
exequente até o limite de seu crédito, e os subsequentes, ao executado.
l) Antes de adjudicados ou alienados os bens, pode o executado, a todo tempo, remir a
execução, pagando ou consignando a importância atualizada da dívida, acrescida de juros,
custas e honorários advocatícios (art. 826 do NCPC);
m) Assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada
perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do
executado ou a ação autônoma de que trata o § 4o do artigo 903 do NCPC, assegurada a
possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos. (art. 903, caput, do NCPC);
n) Violência ou fraude em arrematação judicial - Art. 358 do Código Penal. Impedir,
perturbar ou fraudar arrematação judicial; afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante,
por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem: Pena – detenção,
de dois meses a um ano, ou multa, além da pena correspondente à violência;
o) Art. 897 do Novo Código de Processo Civil. Se o arrematante ou seu fiador não pagar o
preço no prazo estabelecido, o juiz impor-lhe-á, em favor do exeqüente, a perda da caução,
voltando os bens a novo leilão, dos quais não serão admitidos a participar o arrematante e o
fiador remisso.

ÔNUS DOS ARREMATANTES:
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a) Comissão do leiloeiro, estabelecida em 5% (cinco por cento) do valor da arrematação ou
adjudicação;
b) Em caso de arrematação de bem imóvel, depois de expedida a carta de arrematação,
deverá o arrematante pagar o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI e entregar
o comprovante juntamente com a carta para o registrador de imóveis, a teor do § 2º do
artigo 901 do Novo Código de Processo Civil;
c) Custas cartorárias, que produzam ou cancelam atos notariais ou registrais, serão suportadas
pelo arrematante, nos termos do Provimento 14/2008 da Corregedoria Geral de Justiça do
Estado de Santa Catarina;
d) Despesas relativas à remoção dos bens arrematados, devendo o arrematante providenciar
os meios para a remoção.

PROCESSOS:

Classe: Execução de Sentença
01 – Processo Físico: 0002499-20.2002.8.24.0041/01
Exeqüente: Emerson Wellington Goetten
Advogado do Exeqüente: Emerson Wellington Goetten – OAB/SC 9.756
Executado: Arcides Antônio Stoeberl
Advogado do Executado: Thacio Penso Lazzari – OAB/SC 21.647
Bens: 01) Terreno rural, com área de 75.704,85m², situado no lugar Bituva Grande, Distrito de
Rio Preto do Sul, em Mafra/SC, com o seguinte memorial descritivo: Ponto de partida em um
marco colocado na divisa com terras de Arcides Antônio Stoeberl e Modo Battistella
Reflorestamento S/A – MOBASA, segue confrontando com esta até o ponto nº 5, com os rumos
e distâncias seguintes: 34º00’NE, com 143,50m, 34º21’NE, com 202,69m, 34º48’NE, com
131,07m, 67º23’NW, com 140,34m, e 67º58’NW, com 27,20m. Do ponto nº 5 até o ponto de
partida confronta com terras de Arcides Antônio Stoeberl, com os rumos e distâncias seguintes:
34º52’SW, com 75,16m, 34º12’SW, com 92,00m, 34º46’SW, com 111,00m, 33º58’SW, com
164,80m, 55º59’SE, com 163,79m, fechando assim o perímetro da área descrita, terreno sem
benfeitorias que detenham valor comercial. Aproximadamente 1 hectare de pasto (grama), o
restante sendo mata nativa. Distante aproximadamente 35Km da sede do Município, sendo 23
de estrada não pavimentada e 12 de rodovia asfaltada, matrícula nº 2.485 do CRI da 2ª
Circunscrição da Comarca de Mafra/SC, avaliado em: R$ 90.000,00 em 16/08/2018.
Depositário: Arcides Antônio Stoeberl. OBS: O bem será praceado pelo valor da avaliação em primeiro
leilão, e, em segundo leilão, o lance mínimo para arrematação será pelo valor mínimo equivalente à 80%
da avaliação. O preço poderá ser pago em duas parcelas, sendo 30% na arrematação e 70% em trinta
dias.

Classe: Execução de Título Extrajudicial
02 – Processo Digital: 0001363-80.2005.8.24.0041
Exeqüente: Banco do Brasil S/A
Advogado do Exeqüente: Luiz Fernando Brusamolin – OAB/SC 29.941-A
Executado: João Eli Herbst
Advogado do Executado: Nei Luís Marques – OAB/SC 10.768-A
Bens: 01) Parte ideal de 34.972,78m², pertencente ao executado, em comum no terreno rural,
com a área maior de 543.810,16m², correspondente a parcela A da respectiva planta de
retificação de área, situado no lugar Lageadinho, Distrito de Bela Vista do Sul, Município de
Mafra/SC, do entroncamento entre a Estrada Municipal MFR-466 e a BR-280, percorre-se por
268,00m pela Estrada Municipal MFR-466 sentido Guarupú e vira a esquerda em uma Estrada
Municipal sem denominação, por esta percorre-se mais 1.974,24m e o terreno encontra-se a
direita, confrontando-se conforme memorial descritivo georreferenciado: inicia-se no vértice
denominado 0=PP-A, georreferenciado no sistema Geodésico Brasileiro, DATUM SIRGAS-
2000, MC-51°W, coordenadas Plano Retangulares Relativas, Sistema UTM: E= 597.017,884 m
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e N= 7.103.021,291 m dividindo-o com terras de Dirceu Schelbauer, matrícula nº 3.319, deste,
segue pela linha ideal confrontando com terras de Dirceu Schelbauer, matrícula 3.319, com o
azimute de 142°23’41” e a distância de 242,99m até o vértice 01-A (E=597.166,159 m e
N=7.102.828,789 m), deste, segue com o azimute de 147°42’40” e a distância de 333,54m até
o vértice 02-A (E=597.344,333 m e N=7.102.546,826 m), deste, segue pela margem direita do
Arroio Guarupu, à jusante, que o separa das terras de Vitória Stanchak Gontarski, matrícula n°
9.712 com o azimute de 259°08’15” e a distância de 110,53 m até o vértice 03-A
(E=597.235,787 m e N=7.102.525,997 m), deste, segue com o azimute de 272°18’22” e a
distância de 75,08 m até o vértice 04-A (E=597.160,767 m e N=7.102.529,18 m), deste segue
com o azimute de 266°05’48” e a distância de 65,77 m até o vértice 05-A (E=597.095,152 m e
N=7.102.524,541 m), deste, segue com o azimute de 168°28’21” e a distância de 16,32 m até o
vértice 06-A (E=597.098,414 m e N=7.102.508,541 m), deste, segue com o azimute de
167°18’29” e a distância de 36,28 m até o vértice 07-A (E=597.106,385 m e N=7.102.473,154
m), deste, segue com o azimute de 182°41’00” e a distância de 86,04 m até o vértice 08-A
(E=597.102,357 m e N=7.102.387,211 m), deste, segue com o azimute de 313°06’19” e a
distância de 13,22 m até o vértice 09-A (E=597.092,708 m e N=7.102.396,242 m), deste, segue
com o azimute de 245°31’57” e a distância de 158,49 m até o vértice 10-A (E=596.948,451 m e
N=7.102.330,599 m), deste, segue pela linha ideal confrontando com terras de João Eli Herbst,
matrícula nº 7.285 com o azimute de 195°14’25” e a distância de 91,63 m até o vértice 11-A
(E=596.924,364 m e N=7.102.242,190 m), deste, segue com o azimute de 275°48’54” e a
distância de 37,58 m até o vértice 12-A (E=596.886,973 m e N=7.102.245,998 m), deste, segue
com o azimute de 255°56’53” e a distância de 38,39 m até o vértice 13-A (E=596.849,728 m e
N=7.102.236,676 m), deste, segue com o azimute de 276°26’46”, e a distância de 19,84 m até
o vértice 14-A (E=596.830,017 m e N=7.102.238,903 m), deste, segue com o azimute de
213°53’46” e a distância de 174,01 m até o vértice 15-A (E= 596.732.972 m e N=7.102.094,464
m) deste, segue com o azimute de 238°14’20” e a distância de 61,06 m até o vértice 16-A
(E=596.681,052 m e N=7.102.062,321 m), deste, segue o azimute de 243°47’05” e a distância
de 43,36 m até o vértice 17-A (E=596.642,148 m e N=7.102.043,165 m), deste, segue com o
azimute de 225°20’27” e a distância de 24,60 m até o vértice 18-A (E=596.624,652 m e
N=7.102.025,876 m), deste, segue com o azimute de 259°50’21” e a distância de 88,47 m até o
vértice 19-A (E=596.537,571 m e N=7.102.010,269 m), deste, segue com o azimute de
274°37’08” e a distância de 34,55 m até o vértice 20-A (E=596.503,136 m e N=7.102.013,51
m), deste, segue com o azimute de 231°21’36” e a distância de 31,88 m até o vértice 21-A
(E=596.478,239 m e N=7.101.993,147 m), deste, segue pela linha ideal com o azimute de
320°53’37” e a distância de 255,78 m até o vértice 22-A (E=596.316,900 m e N=102.191,628
m), deste, segue pela linha ideal confrontando com terras de Maria Idela Kobsczinhski,
matrícula nº 7.224 com o azimute de 51°20’01” e a distância de 189,18 m até o vértice 23-A
(E=596.464,611 m e N=7.102.309,825 m), deste, segue com o azimute de 53°04’46” e a
distância de 64,15 m até o vértice 24-A (E=596.515,899 m e N=7.102.348,362 m), deste, segue
com o azimute de 320°00’29” e a distância de 287,98 m até o vértice 25-A (E=596.330,823 m e
N=7.102.568,991 m), deste, segue pela beira da Estrada Municipal Secundária sem
denominação com o azimute de 13°01’47” e a distância de 10,46 até o vértice 26-A
(E=596.333,181 m e N=7.102.579,180 m), deste, segue com o azimute de 39°07’28” e a
distância de 23,65 m até o vértice 27-A (E=596.348,104 m e N=7.102.597,528 m), deste, segue
com o azimute de 45°56’11” e a distância de 34,52 m até o vértice 28-A (E=596.372,906 m e
N=7.102.621,531 m), deste, segue com o azimute de 49°46’07” e a distância de 28,97 m até o
vértice 29-A (E=596.395,022 me N=7.102.640,242 m), deste, segue com o azimute de
56°47’09” e a distância de 25,40 m até o vértice 30-A (E=596.416,273 m e N=7.102.654,155
m), deste, segue com o azimute de 62°15’59” e a distância de 20,49 m até o vértice 31-A
(E=596.434,406 m e N=7.102.663,689 m), deste, segue com o azimute de 63°57’29” e a
distância de 28,51 m até o vértice 32-A (E=596.460,022 m e N=7.102.676,206 m), deste, segue
com o azimute de 72°34’26” e a distância de 11,99 m até o vértice 33-A (E=596.471,462 m e
N=7.102.679,797 m), deste, segue com o azimute de 51°28’53” e a distância de 9,70 m até o
vértice 34-A (E=596.479,049 m e N=7.102.685,836 m), deste, segue com o azimute de
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59°34’18” e a distância de 53,31 m até o vértice 35-A (E=596.525,014 m e N=7.102.712,834
m), deste, segue com o azimute de 68°05’00” e a distância de 53,06 m até o vértice 36-A
(E=596.574,239 m e N=7.102.732,639 m), deste, segue com o azimute de 41°43’27” e a
distância de 95,77 m até o vértice 37-A (E=596.637,981 m e N=7.102.804,121 m), deste, segue
com o azimute de 52°55’52” e a distância de 96,12 m até o vértice 38-A (E=596.714,678 m e
N=7.102.862,061 m), deste, segue com o azimute de 52°55’52” e a distância de 13,47 m até o
vértice 39-A (E=596.725,425 m e N=7.102.870,180 m), deste, segue com o azimute de
46°03’28” e a distância de 172,69 m até o vértice 40-A (E=596.849,767 m e N=7.102.990,014
m), deste, segue com o azimute de 84°41’24” e a distância de 31,30 m até o vértice 41-A
(E=596.880,942 m e N=7.102.992,912 m), deste segue com o azimute de 84°41’24” e a
distância de 4,97 m até o vértice 42-A (E=596.885,886 m e N=7.102.993,371 m), deste, segue
com o azimute de 78°03’25” e a distância de 127,24 m até o vértice 43-A (E=597.010,373 m e
N=7.103.019,702 m), deste, segue com o azimute de 78°03’25” e a distância de 7,68 m até o
vértice 0=PP-A (E=597.017,884 m e N=7.103.021,291 m), início de descrição, fechando assim
o perímetro do polígono acima descrito com uma área superficial de 543.810,16m²/54,381ha,
cadastrado no INCRA sob nº 816.051.017.866-4, matrícula nº 13.489 do CRI do 1º Ofício da
Comarca de Mafra/SC, avaliado em: R$ 150.000,00 em 26/04/2019. Depositário: João Eli
Herbst.

Classe: Carta Precatória Cível
03 – Processo Digital: 0301853-77.2015.8.24.0041
Exeqüente: Luiz Henrique Schtze; Inadir Lucia Antunes; Lourival Schtze
Advogado do Exeqüente: Maria Zenilda Oracz Malat – OAB/SC 12.552
Executado: Gráfica Editora Riomafrense Ltda.
Advogado do Executado: Carlos Alberto Soares Nolli – OAB/SC 6078A
Bens: 01) Imóvel urbano, aforado pela Prefeitura Municipal de Mafra/SC, (enfitêutico), com
área de 918,44m², situado em Mafra/SC, à Rua Marechal Floriano Peixoto, lado par, no bairro
Jardim do Moinho, distante 31,78m, da esquina com a Rua Bazílio Celestino de Oliveira, lado
ímpar, na quadra completada pela Rua Dr. Mathias Piechnick, lado ímpar e terras de Paulo
José de Souza Filho, com as seguintes confrontações: Frente, na extensão de 19,32m, com a
referida Rua Marechal Floriano Peixoto, lado par, nos fundos, na extensão de 20,40m com
terras de Tadeu David Munhoz, pelo lado direito, do terreno, na extensão de 46,49m, com
terras de Paulo José de Souza Filho, e pelo lado esquerdo, em linhas quebradas, nas
extensões de 17,90m, com terras de Bethuel Neumann Becker e nas extensões de 9,45m,
1,50m e 17,69m, com terras de Antônio Hack; edificado com uma área de 60,00m², edificação
mista, em estado externo precário de conservação, escritório, BWC, edificada antes do ano de
1990, com mais de 25 anos de uso, coberto com telhas de barro; uma área de 60,00m²,
edificação alvenaria, em bom estado de conservação, com laje, onde funciona parte do
escritório, sala de espera e edificada antes do ano 1990, com mais de 25 anos de uso, coberto
com telhas de amianto 6mm; uma área de 160,00m², edificação alvenaria, tijolos aparentes, em
bom estado de conservação, com forro de madeira de pinus, onde funciona escritório, sala de
montagem do jornal, e edificada antes do ano de 1990, com mais de 25 anos de uso, coberto
de telhas de amianto 6mm; uma parte nos fundos, com área de 180,00m², edificação
residencial em alvenaria, em bom estado de conservação, em dois pavimentos, com laje,
edificado antes do ano de 1990, com mais de 25 anos de uso, coberto com telhas de barro;
uma parte na frente, com área de 130,00m², edificação residencial em alvenaria, em bom
estado de conservação, com forro de madeira, edificado antes do ano de 1990, com mais de
25 anos de uso, coberto de telhas de barro; uma área de 47,55m², edificação alvenaria, tijolos
aparentes, em bom estado de conservação, sem forro, usado para abrigo de veículos e
edificada antes do ano de 1990, com mais de 25 anos de uso, coberto com telhas de barro,
contendo uma área total construída de 637,55m²; matrícula nº 8.681 do CRI do 2º Ofício da
Comarca de Mafra/SC, avaliado em: R$ 646.000,00 em 19/03/2018. Penhoras inscrições R-
2-8.681 autos 0000859-62.2009.8.24.0032/01 da Vara Única da Comarca de Itaiópolis/SC,
onde é exequente Luiz Henrique Schutze e outros; R-3-8.681 autos 0000745-
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89.2010.8.24.0032/01 da Vara Única da Comarca de Itaiópolis/SC, onde é exequente o Espólio
de Rodrigo César Muniz Malat e outros; R-4-8.681 autos 0000561-36.2010.8.24.0032/01 da
Vara Única da Comarca de Itaiópolis/SC, onde é exequente o Espólio de Orlando Zwarzerski e
outros. Depositário: Representante Legal do executado.

Classe: Execução de Título Extrajudicial
04 – Processo Digital: 0300809-86.2016.8.24.0041
Exeqüente: Cooperativa de Crédito Rural do Norte Catarinense Ltda.
Advogado do Exeqüente: Estela Maris S. Caetano – OAB/SC 6.230
Executado: Joanir Grein
Bens: 01) Pulverizador, marca Jacto 400 litros, em bom estado, avaliado em: R$ 3.500,00 em
21/11/2018. Depositário: Joanir Grein. Vistoria: Km 17 da BR 116, Vila Rio Branco, Interior, Mafra/SC.
OBS: O bem será praceado pelo valor da avaliação em primeiro leilão, e, em segundo leilão, o lance
mínimo para arrematação será pelo valor mínimo equivalente à 80% da avaliação. O preço poderá ser
pago em duas parcelas, sendo 30% na arrematação e 70% em trinta dias.

Classe: Carta Precatória Cível
05 – Processo Digital: 0000162-96.2018.8.24.0041
Exeqüente: A.S. J.; representado por Cláudia Bicheski
Advogado do Exeqüente: Kátia Regina Plothow Hubner – OAB/SC 36.091
Executado: Abel Sampaio
Advogado do Executado: Júlio Cézar Zanella – OAB/SC 35.367
Bens: 01) Parte ideal com área de 20.884,40m² em comum no terreno rural com área de
141.884,40m², situado no lugar Butiá dos Tabordas, em Mafra/SC, confrontando-se conforme
memorial descritivo seguinte: Partindo do marco OPP-1, rumo 10º11’10”SO, medindo 166,41m,
confrontando com terras de Antônio Sampaio II. Do marco 1-2, rumo 11º17’10”SO, medindo
92,38m, confrontando com terras de Antônio Sampaio II. Do marco 2-3, rumo 11º00’05”SO,
medindo 105,96m, confrontando com terras de Antônio Sampaio II. Do marco 3-4, rumo
82º37’20”NO, medindo 349,95m confrontando com terras de Osni Alves dos Santos. Do marco
4-5, rumo 09º13’25”NE, medindo 436,70m, confrontando com terras de Sebaldo Sampaio e
Luiz Alberto Dalmann. Do marco 5-6, rumo 76º15’20”SE, medindo 86,20m, confrontando com a
Estrada Municipal. Do marco 6-7, rumo 62º12’55”SE, medindo 95,57m, confrontando com a
Estrada Municipal. Do marco 7-8, rumo 73º04’55”SE, medindo 50,65m, confrontando com a
Estrada Municipal. Do marco 8-OPP, rumo 73º37’35”SE, medindo 133,45m, confrontando com
a Estrada Municipal, edificado com um barracão misto com área de aproximadamente
400,00m², matrícula nº 7.713 do CRI da 1ª Circunscrição da Comarca de Mafra/SC, avaliado
em: R$ 150.000,00 em 21/11/2018. Penhoras inscrições R-4-7.713 autos 0301225-
03.2016.8.24.0058 da 2ª Vara Cível da Comarca de São Bento do Sul/SC, onde é exequente
A.S.J., R-6-7.713 autos 0000748-56.2006.8.24.0041/01 da 1ª Vara Cível da Comarca de
Mafra/SC, onde é exequente a Cooperativa de Crédito do Norte Catarinense e Sul Paranaense
– SICOOB/CREDINORTE. Depositário: Abel Sampaio. OBS: O bem será praceado pelo valor da
avaliação em primeiro leilão, e, em segundo leilão, o lance mínimo para arrematação será pelo valor
mínimo equivalente à 80% da avaliação. O preço poderá ser pago em duas parcelas, sendo 30% na
arrematação e 70% em trinta dias.

Classe: Carta Precatória Cível
06 – Processo Digital: 0002415-57.2018.8.24.0041
Exeqüente: Daniel Francisco Hubel
Advogado do Exeqüente: Rodrigo Viatek – OAB/SC 48.823
Executado: Transportes Uhlig Ltda.
Advogado do Executado: Nevecínio Ramos Wanderley Júnior – OAB/SC 12.248
Bens: 01) Terreno urbano, com área de 520,00m², correspondente à Gleba B, parte do lote nº
5, quadra 11, da Vila Clementina, situado em Mafra/SC, à Rua Anita Garibaldi, lado ímpar,
distante 40,00m da esquina com a Rua Rui Barbosa, lado par, com as seguintes
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confrontações: Na frente, na extensão de 8,00m, com a Rua Anita Garibaldi, lado ímpar, nos
fundos, na extensão de 20,00m com o lote nº 10, de Braz Santos Bandeira, pelo lado direito, do
terreno, na extensão da 44,00m com os lotes nº 1 e 2, de Helmut Uhlig e pelo lado esquerdo,
por uma linha quebrada, nas extensões de 30,00m e 12,00m, com a gleba A, de Transportes
Uhlig Ltda., e na extensão de 14,00m com o lote nº 6 de Kurt Henry Waldemar Noremberg,
matrícula nº 8.646 do CRI da 2ª Circunscrição da Comarca de Mafra/SC, avaliado em: R$
70.000,00 em 23/07/2018. Penhora inscrição R-1-8.646 autos 055.10.000194-1/001 da 1ª
Vara da Comarca de Rio Negrinho/SC, onde é exequente Daniel Francisco Hubel.

E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, é passado o presente edital,
que é publicado nesta data de 03/10/2019 no site www.santacatarinaleiloes.com.br , na
forma da lei vigente. Maiores informações com o Leiloeiro Público Oficial SANDRO LUIS
DE SOUZA, telefones: 47.3436.5050 / 47.3028.5050, e-mail sandro@scleiloes.com.br.
Mafra/SC, 03 de Outubro de 2019. Eu, ..........., Chefe de Cartório, o conferi.

Por ser verdade e dou fé, assino o presente EDITAL aos 03/10/2019 (Três de outubro de
dois mil e dezenove).

SANDRO LUIS DE SOUZA MM. Juiz de Direito
Leiloeiro Oficial
(Assinado digitalmente)


