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PODER JUDICIÁRIO - JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE 
BLUMENAU/SC 

 
EDITAL DE LEILÃO/PRAÇA E INTIMAÇÃO 

(Extrato do artigo 886 e seguintes CPC) 
 
 
 

LEILÃO ON-LINE Nº 06/2022 
 
 
1º Leilão/Praça: 03 de Março de 2022, às 14h30min (Lanço não inferior à avaliação). 

2º Leilão/Praça: 10 de Março de 2022, às 14h30min (A quem mais der, desde que superior a 50% 

do valor da avaliação). 

Local: ON-LINE, através do site do Leiloeiro: www.machadoleiloeiro.com.br 

 

Fábio Marlon Machado, Leiloeiro Oficial, matriculado na Junta Comercial do Estado de Santa 

Catarina sob o nº AARC 370, devidamente autorizado pela Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de 

Direito Quitéria Tamanini Vieira Peres da 1ª Vara Cível da Comarca de Blumenau/SC, venderá em 

Público Leilão/Praça, na modalidade ON-LINE, na forma da Lei, em dia, hora e local supracitados, o 

seguinte bem penhorado: 

 

IMÓVEL: 

 

AUTOS Nº 5000210-21.2008.8.24.0008 – Cumprimento de Sentença 

EXEQUENTE: Paulo Francisco Beltrame 

Procurador: Olimpio Ernesto Basso 

EXECUTADO: Gilmar Bernardo Jorge 

Procurador: Oswaldo Zimath Junior 

BEM: Terreno, Lote n. 51, da Quadra n. 02, do Loteamento ‘Residencial Larissa’, com área total de 

360,00m², sito à Rua Kurt Pofahl, Bairro Passo Manso, município de Blumenau/SC, com benfeitorias não 

averbadas, constante em uma casa residencial de alvenaria, coberta de telhas, com área de 126m², 

matriculado sob o n. 41.732, no 2º Ofício de Registro de Imóveis de Blumenau. 

CONFRONTAÇÕES: Frente em 12,00m com o lado par da Rua Kurt Pofahl; Fundos em 12,00m com o 

Residencial Larissa, matrícula 23.889; Lado Direito em 30,00m com o Lote n. 52 do Loteamento 

Residencial Larissa; Lado Esquerdo em 30,00m com o Lote n. 50 do Loteamento Residencial Larissa, 

http://www.machadoleiloeiro.com.br/
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distando pelo lado direito 46,84m até o início da curva de concordância formada pelas ruas Kurt Pofahl 

e Nona Achterberg. 

Avaliado em R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais). As avaliações poderão ser atualizadas 

quando dos pregões.  Depositário do bem: Executado, Sr. Gilmar Bernardo Jorge.  

ÔNUS/RECURSOS: Nada consta, ou está informado no respectivo processo.  

 

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DO EDITAL: 

1. Da Comissão Do Leiloeiro Oficial: 

A comissão importa em 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação e deverá ser paga 

diretamente ao Leiloeiro ou por meio de guia a ser expedida. E, em relação às hipóteses de suspensão, 

extinção, acordo consensual ou remição da execução, conforme disposto na Portaria desta Comarca, 

e instituído pela Resolução Conjunta n° 05/2003 do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que é 

responsabilidade do Arrematante, Remitente ou Adjudicante.  

2. Do Bem: 

O bem será vendido no estado de conservação em que se encontra, não cabendo ao Juízo de 

Direto ou ao Leiloeiro Oficial qualquer responsabilidade referente a consertos, encargos sociais e 

transferência patrimonial do bem arrematado. A Arrematação será forma de Aquisição Originária, não 

cabendo, portanto, alegação de evicção, haja vista a responsabilidade, bem como atribuição exclusiva 

dos Arrematantes, Remitentes ou Adjudicantes, a prévia verificação da situação do bem supracitado. 

Cabe aos Arrematantes, requerer em juízo ou perante órgãos públicos, o levantamento de 

eventuais constrições, penhoras, restrições, hipotecas e baixas de débitos existentes sobre o bem 

arrematado. 

3. Dos Lanços On-line 

Os lanços on-line serão concretizados no ato de sua captação pelo provedor e não no ato da 

emissão pelo participante. Assim, diante das diferentes velocidades nas transmissões de dados, 

dependentes de circunstâncias alheias ao controle do provedor, o Leiloeiro não se responsabiliza por 

lanços ofertados que não sejam recebidos antes do fechamento do lote. 
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4. Da Intimação 

Pelo presente Edital, ficam intimadas as partes, seus cônjuges se casados forem, bem 

como os credores pignoratícios, hipotecários, anticréticos, fiduciários ou com penhora 

anteriormente averbada.  

Eventualmente, caso não encontrados pelo Sr. Oficial de Justiça, a intimação considerar-

se-á feita por meio do presente edital de leilão, com cópia afixada no local de costume, nos termos 

do art. 889 do CPC. 

5. Do Pagamento Da Arrematação: 

Aos interessados em adquirir o bem objeto deste Edital, poderão arrematar à vista, mediante 

expedição de guia judicial para pagamento em até 24 horas, nos termos do art. 892, do CPC. Para 

arrematação na forma parcelada para os bens, realizar-se-á através de proposta escrita, com oferta de 

pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) de entrada, e o saldo restante em até 30 (trinta) mensalidades 

corrigidas pelo INPC/IBGE e acrescidas de juros de 1% ao mês, desde que garantido por hipoteca do 

próprio bem, quando se tratar de imóveis, na forma do art. 895 do CPC. 

Assinado o auto de arrematação/entrega pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a 

arrematação considera-se perfeita, finalizada e irretratável. 

6. Assuntos Diversos 

Maiores informações poderão ser obtidas junto à 1ª Vara Cível da Comarca de Blumenau/SC, ou 

com o Leiloeiro Oficial Fábio Marlon Machado, pelo Telefone (49) 3198-1350, Celular (49) 9.9804-9974, 

E-mail: fabio@machadoleiloeiro.com.br e Home Page: www.machadoleiloeiro.com.br e/ou 

www.leiloesdajustica.com.br. 

Maravilha/SC, 27 de Janeiro de 2022. 

 

 

 

 

_____________________________ 

Fábio Marlon Machado 

Leiloeiro Público Oficial - AARC nº 370 
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_____________________________ 

Quitéria Tamanini Vieira Peres  

Juíza de Direito 

1ª Vara Cível da Comarca de Blumenau/SC 
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