
                                                                                                  

 
 
 

PODER JUDICIÁRIO 
ESTADO DE SANTA CATARINA 

COMARCA DE LAGES 
  3ª VARA CÍVEL  

 
EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO 

SIMULTÂNEO (PRESENCIAL E ELETRÔNICO) 
 
 
1ª Praça/Leilão:  13/02/2020, às  16:00  horas, por preço igual ou superior à avaliação do bem.  
2ª Praça/Leilão:  20/ 02/2020, às   16:00  horas, a quem mais der, desde que não seja preço vil. 
Local da Praça/Leilão: Avenida Belizário Ramos, nº 3650 - Centro, Fórum de Justiça, Lages/SC, e na forma online 
através do endereço eletrônico: www.casadoleilao.com 
 
 

PAULO CASTELAN MINATTO, Leiloeiro Público Oficial, devidamente autorizado pelo Excelentíssimo 
Senhor Doutor FRANCISCO CARLOS MAMBRINI, JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE LAGES-
SC, venderá em Praça/Leilão, de forma simultânea: presencial e online, em tempo real, na forma da Lei, em dia, 
hora e local supracitados e sob as condições adiante descritas, os bens penhorados nos processos abaixo 
relacionados:  

 
Cabe aos arrematantes o pagamento da comissão do leiloeiro estabelecida em 5% (cinco por cento) sobre o 

valor da arrematação. 
 
A arrematação far-se-á mediante o pagamento da integralidade do valor do lance, por meio de guia judicial 

(art. 892 do CPC); O pagamento parcelado, o arrematante, no ato do leilão deverá efetuar, mediante guia judicial, o 
pagamento do valor mínimo correspondente a 25% (vinte e cinco) do valor da arrematação, quitando o valor 
remanescente em, no máximo, 30 (trinta) parcelas (art. 895, §1º do CPC) iguais, mensais e sucessivas, vencíveis a 
cada 30 (trinta) dias da data da arrematação. na hipótese de atraso no pagamento de qualquer parcela, incidirá 
multa de 10% sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas (conforme art. 895 §4º do CPC). O 
valor das parcelas deverá ser atualizado, mensalmente, desde a data da arrematação, pelo INPC, devendo o 
montante ser quitado mediante guia de depósito judicial vinculada aos autos. 

 
A arrematação de bem imóvel mediante pagamento parcelado do valor da arrematação, nos termos 

previstos neste edital, será garantida por hipoteca gravada sobre o próprio imóvel arrematado, quando tratar-se de 
bens móveis, garantido por caução idônea; Ficam intimadas as partes através deste Edital, caso não o sejam pelo 
Senhor Oficial de Justiça (art. 889 do CPC); O credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora 
anteriormente averbada, os usufrutuários, o coproprietário de bem indivisível, que não foram intimados 
pessoalmente, ficam neste ato intimados da realização dos respectivos leilões (art. 889 do CPC); Dos lanços 
ofertados via internet: O interessado em ofertar lances pela internet deverá cadastrar se com antecedência mínima 
de 24 horas no sítio eletrônico www.casadoleilao.com , e enviar a documentação solicitada 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 e Condições 
Gerais de uso da plataforma de leilão online ou simultâneo (presencial e online). 

  
As pessoas físicas e jurídicas que solicitarem o cadastramento online outorgam poderes autorizando o 

leiloeiro oficial a assinar o auto de arrematação. 
 
 Os lanços eletrônicos poderão ser iniciados a partir da data de início, 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. 
 

 
 



                                                                                                  

 
01 – Autos n. 0310272-24.2017.8.24.0039 
Exequente: Banco do Brasil S/A  
Executado: Marcio José Branco de Andrade 
Executado: José Belizário Borges de Andrade  
Executada: Márcia Branco de Andrade 
Bem: Um terreno rural, localizado na Fazenda Castanheiro no distrito de Painel, nesta Comarca 
de Lages, com a área superficial de 1.000.000 m² (um milhão de metros quadrados), já medido 
e demarcado, conforme mapa, contendo pela superfície: sangas, matas, arroios, pedra ferro, 
banhados, pinheiros, com as seguintes confrontações: com terrenos de Carolina Vieira de 
Camargo Araújo, com terrenos de Célio Camargo Vieira, com terrenos de Sebastião Camargo 
Vieira, com terrenos de Salvio Vieira de Arruda, com terrenos de José Belizário Borges de 
Andrade, até encontrar o ponto de partida. 
Imóvel registrado sob o n.º 8.243, folhas 01 02, livro 02 RG, do 3° cartório do registro de 
imóveis da comarca de Lages-SC. 
 
Registros e averbações: R-11/8.243, em 22/06/2009, imóvel hipotecado em favor do 
exequente; Av-12/8.243, em 01/11/2011, área de 20,00 hectares para a constituição da 
Reserva Legal; Av-13/8.243, em 12/09/2014, decretada indisponibilidade nos autos n.º 
0906513-08.2014.8.24.0039 da Ação Civil de Improbidade Administrativa tendo como autor o 
Ministério Público do Estado de Santa Catarina, e réu o Sr. José Belizário Borges de Andrade, em 
tramite na ara da Fazenda Ac. Trabalho e Reg. Públicos desta Comarca de Lages-SC. 
 
Avaliação: R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) em 18/06/2019. 
 
 
 
E para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros foi expedido o presente edital, o 
qual será afixado no local de costume e publicado na forma da lei na ferramenta eletrônica: 
www.casadoleilao.com . Para maiores informações, e-mail: paulo@casadoleilao.com ou 
pelos telefones: (47)-992291329, (48)-991074318 e (49)-98867-2363. 
 
 
Lages-SC, 07 de agosto de 2019.  
 
 
Eu,..............., Chefe de Cartório, o conferi. 
 
 

Juiz de Direito 
 


