
 

 
Poder Judiciário 

JUSTIÇA ESTADUAL 

Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina 

1º Juizado Especial Cível da Comarca de Joinville 

 

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL E INTIMAÇÃO 

1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE JOINVILLE/SC 

LEILÃO EXCLUSIVAMENTE ELETRÔNICO / ONLINE 

 

 

1° LEILÃO/PRAÇA: 05/10/2022, às 10 horas (horário de Brasília), por valor 

igual ou superior a avaliação do bem. 

 

2° LEILÃO/PRAÇA: 10/10/2022, às 10 horas (horário de Brasília), pela 

melhor oferta, se no 1º leilão o bem/lote não alcançar lanço igual ou 

superior à importância da avaliação, desde que equivalente a no mínimo 

50% do valor da avaliação, conforme previsto no parágrafo único do art. 

891 do CPC. 

 

VENDA DIRETA: Não havendo arrematação em quaisquer dos leilões, o(s) 

bem(ns)/lote(s)  poderá(ão) ficar disponível(is) no site do Leiloeiro para que 

seja efetuada a venda ao primeiro interessado que ofertar proposta, pelo 

prazo de até 60 (sessenta) dias, observadas as condições do 2º 

Leilão/Praça. 

 

LOCAL DO LEILÃO: 

O Leilão Público Judicial será realizado EXCLUSIVAMENTE na modalidade 

ELETRÔNICA / ONLINE, por meio do site do Leiloeiro Público Oficial Diego Wolf 

de Oliveira – JUCESC AARC 357, qual seja: www.diegoleiloes.com.br  

 

DIEGO WOLF DE OLIVEIRA, Leiloeiro Público Oficial, devidamente matriculado 

na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina – JUCESC AARC 357, 

nomeado pelo EXCENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR CÉSAR OTÁVIO SCIREA 

TESSEROLI, Juiz de Direito do 1º Juizado Especial Cível da Comarca de 

Joinville / SC, venderá em Praça/Leilão, na forma da Lei, no dia, hora e local 

supracitados, o(s) bem(ns) penhorado(s) no(s) processo(s) abaixo indicado(s): 

 

 

http://www.diegoleiloes.com.br/
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01 - PROCESSO Nº 5005657-11.2019.8.24.0038/SC 

AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL EDIFICIO PIEMONT 

EXECUTADO: CLEITON ADRIANO DA SILVA  

EXECUTADA: KARINA DE LOURDES SCUISSIATO DA SILVA 

 

Bem: 01 (um) imóvel, correspondente ao apartamento nº 206 e a vaga de 

garagem descoberta nº 20, do Condomínio Residencial Edifício Piemont - 

apartamento este localizado no 3º pavimento ou 2º andar, do lado direito de 

quem de frente da Rua Boehmerwaldt olha o condomínio, com área construída 

privativa de 56,510m², área de construção de uso comum de 10,210m², área real 

total de construção de 66,720m², fração ideal do terreno de 66,81m² e coeficiente 

de 0,02121% do terreno, matriculado no 3º Registro de Imóveis de Joinville sob 

o nº 37.195. ÔNUS: R 2-37.195 - Hipoteca em favor da Caixa Econômica 

Federal; AV 7-37.195 - Penhora. AV. 7-37.195 – Penhora processo 5005657-

11.2019.8.24.0038 – protocolo 124.250 de 16/10/2020. A averbação da 

Penhora se refere ao presente processo. Avaliado em R$ 180.000,00, em 

02/2022, corrigido R$ 188.836,15 (cento e oitenta e oito mil, oitocentos e 

trinta e seis Reais e quinze centavos), em 02/08/2022. Matrícula Atualizada 

em 12/07/2022.  

 

02 - PROCESSO Nº 5002846-73.2022.8.24.0038 

AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

EXEQUENTE: LUCAS BETENCOURT  

EXECUTADO: AUTO ELETRICA M.J.C. LTDA  

 

Bem: 01 (um) elevador elevacar, marca Elemaq. Avaliado em R$ 10.000,00 

(Dez mil Reais), em 15/06/2022. Depositário: Marcos João Claudino. Vistoria: 

Rua Fátima, nº 2.020, bairro Fátima, Joinville/SC. 

 

 

 

 

javascript:exibirSubFrm('controlador.php?acao=processa_resultado_subfrm&id_pessoa=311579346402164558327307450997&num_processo=50028467320228240038&hash=de76725e7c257076abd5847b534b935e%27);
javascript:exibirSubFrm('controlador.php?acao=processa_resultado_subfrm&id_pessoa=311566433664711518492490572611&num_processo=50028467320228240038&hash=33038e49cb28923972dc8ab751599ed9%27);


 

 
Poder Judiciário 

JUSTIÇA ESTADUAL 

Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina 

1º Juizado Especial Cível da Comarca de Joinville 

 

03 - PROCESSO Nº 5055342-16.2021.8.24.0038 

AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

EXEQUENTE: IRMAOS TOMAZ E CIA/ LTDA/ ME   

EXECUTADA: BRUNA RAFAELA DIAS DE SOUZA  

 

Bem: 01 (um) aparelho de telefone celular, marca Samsung, modelo A-20. 

Avaliado em R$ 800,00 (oitocentos Reais), em 09/04/2022. Depositária: 

BRUNA RAFAELA DIAS DE SOUZA. Vistoria: Rua Santa Marta, nº 325, bairro 

Nova Brasília, Joinville/SC. 

 

04 - PROCESSO Nº 5035940-46.2021.8.24.0038 

AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

EXEQUENTE: INDEPENDENCE ESCOLA DE IDIOMAS E COMERCIO DE 

LIVROS EIRELI    

EXECUTADO: EVERTON MACIEL LAGE 

 

Bem: 01 (um) aparelho de ar-condicionado, marca LG, 12.000 BTU’s. Avaliado 

em R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos Reais), em 09/04/2022. Depositário: 

Everton Maciel Lage. Vistoria: Rua Maria Manes, nº 311, bairro São Marcos, 

Joinville/SC. 

 

05 - PROCESSO Nº 5036847-21.2021.8.24.0038 

AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

EXEQUENTE: GRAFICA TIMBO LTDA   

EXECUTADO: KOPSCH CONFECCOES EIRELI   

 

Bem: 01 (uma) enfestadeira para tecido plano nº 000199 – patrimônio. Avaliada 

em R$ 29.400,00 (vinte e nove mil e quatrocentos Reais), em 28/03/2022. 

Depositária: Jessica Novack. Vistoria: Rua Xaxim, nº 620, bairro Iririú, 

Joinville/SC. 
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06 - PROCESSO Nº 5001590-42.2015.8.24.0038 

AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

EXEQUENTE: GILMAR FERNANDES MARQUES  

EXEQUENTE: FABIO JUNIOR FLORIANO   

EXECUTADO: FUSINATO CORRETORA DE SEGUROS LTDA,  

EXECUTADO: CARLOS HENRIQUE FUSINATO 

EXECUTADA: SONIA REGINA DUARTE FUSINATO 

 

Bens: 01 (um) sofá branco de dois e três lugares. Avaliado em R$ 700,00 

(setecentos Reais), em 21/02/2022; 01 (um) aparelho de ar condicionado de 

9.000 BTU’s, marca Komeco. Avaliado em R$ 800,00 (oitocentos Reais), em 

21/02/2022; 01 (um) aparelho de ar condicionado de 9.000 BTU’s, marca 

Komeco. Avaliado em R$ 700,00 (setecentos Reais), em 21/02/2022. Avaliação 

total dos bens: R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos Reais), em 21/02/2022. 

Depositário: Sonia Regina Duarte Fusinato. Vistoria: Rua Marcolino Serapião de 

Oliveira, nº 198, bairro Boa Vista, Joinville/SC. 

 

07 - PROCESSO Nº 5000801-38.2018.8.24.0038 

AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

EXEQUENTE: VALMIR TEODORO 

EXECUTADO: BELMIRO KLAUMANN  

 

Bem: 01 (um) terreno, constituído pelo lote nº 017 da quadra nº 024, do 

denominado Loteamento “Jardim Mar Manso”, situado na zona urbana do 

Município de Balneário Barra do Sul (SC); com as seguintes características e 

confrontações: - medindo 12,00 metros de frente para o lado ímpar da Rua C, 

distante 40,42 metros da esquina mais próxima formada pela Rua “M”; medindo 

12,00 metros de largura nos fundos, confrontando com o lote nº 016; medindo 

25,00 metros de extensão do lado direito de quem de frente olha o imóvel, 

confrontando com o lote nº 019; e medindo 25,00 metros de extensão do lado 

esquerdo, confrontando com o lote 015; perfazendo a área total de 300,00 

metros quadrados. Imóvel cadastrado na Prefeitura Municipal de Balneário Barra 

do Sul (SC), inscrição imobiliária nº 01.03.093.0281.001 Imóvel matriculado no 
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Ofício de Registro de Imóveis de Araquari sob o nº 009.527. ÔNUS: R 2-009.527 

– Penhora – autos 5000801-38.2018.8.24.0038, oriundo do 1º Juizado 

Especial Cível da Comarca de Joinville (SC). A averbação da Penhora se 

refere ao presente processo. Avaliado em R$ 160.000,00, em 04/04/2022, 

corrigido R$ 163.398,32 (cento e sessenta e três mil, trezentos e noventa e 

oito Reais e trinta e dois centavos), em 03/08/2022. Matrícula Atualizada em 

19/07/2022. Observação: Conforme consta na Certidão de Penhora 

acostada nos autos, o endereço atualizado do imóvel descrito é: Rua Maria 

Richter Welter, n. 763, Bairro Costeira, Balneário Barra do Sul. 

 

08 - PROCESSO Nº 5000361-47.2015.8.24.0038 

AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

EXEQUENTE: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRAÇO CENTER  

EXECUTADO: LOYOLA LOBO EMPREENDIMENTOS EIRELI  

 

Bem: 01 (uma) sala sob o º 1.305, do EDIFÍCIO TERRAÇO CENTER, sita nesta 

cidade, à Rua Mario Lobo, nº 61, contendo uma área privativa de 31,74m²., área 

de uso comum de 19,66m²., perfazendo área total de 51,40m².,perfazendo uma 

fração ideal e coisa de uso comum de 0,55%. – O referido edifício acha-se 

construído sobre um terreno situado nesta cidade, medindo 18,70 metros de 

frente para a rua Mario Lobo, tendo da frente aos fundos em ambos os lados 

49,00 metros. – limitando-se do lado leste com mais terras de Augusto Urban e 

a oeste com terras de Guilherme Krieger, fazendo o travessão dos fundos com 

18,70 metros, confrontando-se com terras de Augusto Urban, contendo área total 

de 916,30 metros quadrados. Imóvel matriculado no 1º Registro de Imóveis de 

Joinville sob o nº 81.043. ÔNUS: AV.-5-81.043. Penhora nos autos 5000361-

47.2015.8.24.0038, do 1º Juizado Especial Cível da Comarca de Joinville. A 

averbação da Penhora se refere ao presente processo. Avaliada em 

170.000,00, em 11/02/2022. Corrigido: R$ 178.345,25 (cento e setenta oito 

mil, trezentos e quarenta e cinco Reais e vinte e cinco centavos), em 

03/08/2022. 
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1. DA PARTICIPAÇÃO NO LEILÃO E DOS LANÇOS ONLINE: 

1.1 Para participar do Leilão eletrônico/online, o interessado deverá realizar o 

seu cadastro prévio no site do Leiloeiro – www.diegoleiloes.com.br , com pelo 

menos 24h (vinte e quatro horas) de antecedência, juntando a documentação 

exigida conforme o tipo de cadastro. Se Pessoa Física deverá juntar documento 

pessoal de identificação e comprovante de endereço. Se Pessoa Jurídica deverá 

juntar cartão CNPJ, contrato social e/ou última alteração ou ainda Declaração de 

Firma Individual, além do documento pessoal do representante legal ou do 

preposto da pessoa jurídica respectiva. O cadastro ocorrerá de forma totalmente 

gratuita, estando o interessado apto a ofertar lanços somente após a conferência 

e liberação do cadastro;  

1.2 O Leiloeiro reserva-se o direito de não conferir e não liberar cadastro fora 

do prazo mínimo exigido e, caso a conferência e liberação seja realizada, será 

interpretada como uma mera liberalidade do Leiloeiro e sua equipe;  

1.3 A aprovação do cadastro será confirmada por meio do email informado 

pelo usuário, tornando-se indispensável mantê-lo válido e regularmente 

atualizado; 

1.4 O interessado cadastrado no site do Leiloeiro será responsável civil e 

criminalmente pelas informações lançadas no preenchimento do aludido 

cadastro, oportunidade em que preencherá os dados pessoais e aceitará as 

condições de participação previstas neste Edital; 

1.5 Os lanços poderão ser ofertados eletronicamente por meio do site do 

Leiloeiro - www.diegoleiloes.com.br a partir da publicação do presente edital, 

sendo 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 uma série de fatores alheios ao controle 

pelo provedor, o Leiloeiro não se responsabiliza por lances eventualmente 

ofertados que não sejam recebidos antes do fechamento do lote.; 

1.6 Os lanços ofertados são IRREVOGÁVEIS e IRRETRATÁVEIS, sendo o 

usuário responsável por todas as ofertas registradas em seu nome, inexistindo, 

sob qualquer hipótese, possibilidade de anulação e/ou cancelamento de lanços 

ofertados; 

http://www.diegoleiloes.com.br/
http://www.diegoleiloes.com.br/
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1.7 A senha do login do usuário é criptografada, sendo a divulgação, guarda 

e utilização de sua exclusiva responsabilidade, responsabilizando-se, entretanto, 

o usuário, por todos os lanços captados;  

1.8 Havendo conveniência, o Leiloeiro poderá, a qualquer momento e a seu 

livre arbítrio, alterar o valor do incremento de cada lote; 

1.9 Não havendo mais lanços ofertados, será considerado vencedor o maior 

lanço registrado, finalizando-se, assim, o ato. Os bens que não forem objeto de 

arrematação poderão, na mesma data e a critério do Juiz, ser novamente 

apregoados, ao final do leilão. 

1.10 As pessoas físicas e jurídicas que tiverem seu cadastro online aprovado, 

automaticamente estarão outorgando poderes ao Leiloeiro oficial para assinar 

em seu nome os Autos de Arrematação; 

 

2. DO LANÇO CONSIDERADO VENCEDOR 

2.1 Será considerado vencedor o lanço de maior valor, independente da 

forma de pagamento escolhida pelo arrematante (à vista ou parcelado). Todavia, 

sendo constatado que o licitante que ofertou o lanço de maior valor optou pelo 

pagamento parcelado, poderão os demais licitantes, antes de finalizar o leilão, 

ofertarem lanço em valor igual ou superior ao lanço até então de maior valor, 

porém, para pagamento à vista. Dessa forma, o lanço para pagamento à vista 

sempre prevalecerá sobre o valor para pagamento parcelado, desde que em 

valor igual ou maior que o lanço para pagamento parcelado (Art. 895, §7º do 

CPC). 

 

3. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO DA ARREMATAÇÃO 

3.1 O(s) pagamento(s) da(s) arrematação(ões) de BEM(NS) MÓVEL(IS) 

deverá(ão) ser realizado(s) À VISTA, na integralidade do valor do lanço, por meio 

de guia judicial (art. 892 do CPC), tendo o arrematante o prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, da realização do leilão, para comprovar o pagamento diretamente 

ao Leiloeiro. 

3.2 O(s) pagamento(s) da(s) arrematação(ões) de BEM(NS) IMÓVEL(IS) 

deverá(ão) ser realizado(s) À VISTA, na integralidade do valor do lanço, por meio 

de guia judicial (art. 892 do CPC), tendo o arrematante o prazo de 24 (vinte e 
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quatro) horas, da realização do leilão, para comprovar o pagamento diretamente 

ao Leiloeiro. Em se tratando de bem(ns) imóvel(is), o pagamento da 

arrematação poderá ocorrer também de FORMA PARCELADA. Optando-se 

pelo pagamento parcelado, o interessado deverá apresentar proposta por escrito 

ao leiloeiro (podendo ser via e-mail), antes da data do leilão, na qual constará as 

condições de pagamento (entrada e parcelas) do bem. Ressalta-se que a 

proposta não possui validade de lanço, servindo apenas para a abertura do 

parcelamento, sendo que o lanço deverá ser registrado no site do Leiloeiro ( 

www.diegoleiloes.com.br ). As propostas para pagamento parcelado, deverão 

ser lançadas com no mínimo 25% (vinte e cinco por cento) do valor do lanço a 

título de entrada (pagamento à vista no prazo de 24 (vinte e quatro) horas após 

o encerramento do leilão) e o saldo em até 30 (trinta) meses consecutivos (Art. 

895, §1º do CPC). Encerrado o leilão e havendo proposta de pagamento 

parcelado, o arrematante deverá efetuar o pagamento do valor da entrada 

proposta do seu lanço mediante recolhimento de guia judicial no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas após o encerramento do leilão. As demais parcelas, 

deverão ser recolhidas impreterivelmente até o 30º (trigésimo) dia do mês 

subsequente, igualmente por meio de guia judicial, na conta vinculada ao 

processo, conforme os dados constantes na guia judicial que foi pago o valor da 

entrada, até que o parcelamento seja liquidado. O valor das parcelas deverá ser 

atualizado, mensalmente, desde a data da arrematação, pelo INPC. A emissão 

e pagamento das guias judiciais devidamente atualizadas serão de competência 

exclusiva do arrematante, devendo apresentar o comprovante de pagamento no 

processo em até 5 (cinco) dias úteis após o pagamento. O imóvel arrematado 

mediante pagamento parcelado será garantido por hipoteca gravada sobre o 

próprio imóvel (art. 895, §2º do CPC).  

 

4. DA COMISSÃO DO LEILOEIRO OFICIAL 

4.1 Em caso de arrematação, será devida, pelo arrematante, taxa de 

comissão de 5,00% sobre o valor total da arrematação, taxa esta devida 

mesmo na hipótese do exequente arrematar com créditos (independente de 

exibir ou não o preço) (Art. 24, § único, do Decreto 21.981/32). Na hipótese de 

acordo, remição e/ou parcelamento do débito após o leilão, será devida, 

http://www.diegoleiloes.com.br/
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pelo devedor, taxa de comissão de 5,00% sobre o valor da arrematação 

efetuada no leilão já realizado (§ 3º, art. 7º da Resolução 236/2016 do CNJ). 

Em caso de adjudicação, será devida, pelo adjudicante, taxa de comissão de 

2,5% (dois virgula cinco por cento) sobre o valor atualizado da avaliação do bem 

adjudicado. Em caso de remição, acordo e/ou parcelamento do débito antes 

do leilão, será devida, pelo devedor ou por quem tal obrigação for imposta 

no acordo firmado, taxa de comissão de 2,5% (dois virgula cinco por cento) 

sobre o valor corrigido da avaliação do bem penhorado (artigo 24 do 

Decreto 21.981/32; 

4.2 A comissão do Leiloeiro é ônus sucumbencial, portanto, não devolvemos 

a comissão em caso de desistência; 

 

5.  ADVERTÊNCIAS 

5.1 Ficam intimadas as partes através deste Edital, caso não o sejam pelo 

Senhor Oficial de Justiça (art. 889 do CPC); 

5.2 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); 

5.3 No caso de bem(ns) imóvel(is), não serão de responsabilidade do(s) 

arrematante(s) eventuais hipotecas, penhoras e débitos anteriores relativos ao 

IPTU, (art. 130, § único, do CTN). No caso de automóveis, os arrematantes 

recebem tais bens livres de débitos de licenciamento, IPVA e multas, (art. 130, 

§ único, do CTN), sujeitando-se, entretanto, a eventuais outros ônus existentes 

sobre cada bem. Em caso de arrematação de bem(ns) móvel(is) em geral, 

havendo necessidade do recolhimento de ICMS, a responsabilidade pelo 

pagamento será exclusiva do arrematante. Ao(s) arrematante(s) compete(m) 

requerer; aos respectivos juízos e órgãos públicos, o levantamento de eventuais 

restrições, penhoras, hipotecas e baixas dos débitos tributários, existentes sobre 

o(s) bem(ns) arrematado(s), não cabe desistência, reclamações ou pedidos de 

ressarcimentos, pela demora de eventual cancelamento de tais ônus, ou na 

expedição da carta de arrematação ou do mandado de entrega.   
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5.4 Havendo arrematação, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os 

de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço, sendo 

observada a ordem de preferência. (art. 908, § 1º do CPC). 

5.5 As alienações são feitas em caráter “AD-CORPUS”, e  o(s) bem(ns) 

relacionados para o leilão serão vendidos no estado e condições em que se 

encontram e sem garantia, sendo que as informações mencionadas nos Editais, 

catálogos e outros veículos de comunicação são meramente enunciativas, não 

cabendo ao Leiloeiro nem ao Poder Judiciário a responsabilidade por qualquer 

problema ou defeito que venha a ser constatado posteriormente, não podendo o 

arrematante alegar desconhecimento de suas condições, características, 

compartimentos internos, estado de conservação, localização, na constituição, 

composição ou funcionamento do(s) bem(ns) arrematados, pressupondo-se, a 

partir do oferecimento de lanços, a realização de vistorias e o conhecimento das 

características e situação do(s) bem(ns), ou então, o risco consciente do 

arrematante, não aceitando a respeito deles qualquer reclamação ou desistência 

posterior, quanto às suas qualidades intrínsecas ou extrínsecas, procedência ou 

especificação, devendo, portanto, o arrematante considerar o disposto no 

dimensionamento do lanço/proposta; 

5.6 Compete ao interessado na arrematação, a verificação do estado de 

conservação do(s) bem(ns), bem como, em se tratando de bem(ns) imóvel(is) de 

eventuais restrições para construção, averbadas ou não na matrícula ou para 

construções futuras; 

5.7 Ao arrematante compete arcar com todas as despesas relativas ao 

registro da transmissão da propriedade de bem móvel ou imóvel, despesas 

relativas ao desmembramento de imóvel, vistorias, placas de veículos, marcação 

e/ou remarcação de chassi, entre outras que despesas que eventualmente serão 

necessárias; 

5.8 O Leiloeiro Oficial e o Poder Judiciário não se responsabilizam por 

eventuais divergências tipográficas (digitação) que venham a ocorrer neste 

edital, sendo de inteira responsabilidade do arrematante verificar o estado de 

conservação do(s) bem(ns) e suas especificações. Sendo assim, a visitação 

do(s) bem(ns) torna-se essencial, não cabendo reclamações posteriores à 

realização do leilão; 
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5.9 Assinado o Auto de Arrematação pelo juiz, pelo arrematante e pelo 

Leiloeiro, a arrematação considerar-se-á perfeita, acabada e irretratável, ainda 

que venham a ser julgados procedentes os embargos ou a ação autônoma, 

assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos. (art. 903 do 

CPC); 

5.10 Aquele que desistir da arrematação ou não efetuar o depósito do saldo no 

prazo previsto perderá, o sinal dado em garantia e também a comissão paga ao 

Leiloeiro, aplicando-lhe multa, a qual se reverterá em favor do credor, e 

responderá pelas despesas processuais respectivas. O mesmo ocorrerá se o 

depósito for efetuado em cheque sem provisão de fundos. Ficando impedido de 

participar de novos leilões judiciais (art. 897 do CPC); 

5.11 O Leiloeiro dispõe de todos os lanços captados e registrados durante o 

evento, permitindo que, caso o arrematante fique inadimplente (remisso) ou faça 

uso da faculdade da desistência da arrematação, o juiz ao seu livre alvedrio, no 

intuito de aproveitar os atos praticados no leilão, possa convocar os demais 

ofertantes subsequentes para que demonstrem seu interesse em prosseguir na 

ação na condição de arrematante; 

5.12 Aquele que por violência ou fraude em arrematação judicial tentar impedir, 

perturbar ou fraudar arrematação judicial; afastar ou procurar afastar concorrente 

ou licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de 

vantagem incorrerá no crime previsto no Art. 358 do Código Penal Brasileiro, 

com pena de detenção, de dois meses a um ano, ou multa, além da pena 

correspondente à violência. 

 

6. DA RESOLUÇÃO DAS QUESTÕES INCIDENTAIS 

6.1 Eventuais controvérsias surgidas no curso do leilão, inclusive quanto à 

participação dos interessados licitantes e à admissibilidade do lance inferior ao 

valor da avaliação (no segundo leilão), serão imediatamente submetidas ao crivo 

judicial; 

6.2 Quaisquer esclarecimentos, bem como cópias do Edital com o(s) bem(ns) 

a serem leiloado poderá ser obtida diretamente com o Leiloeiro, por e-mail:  

contato@diegoleiloes.com.br , site: www.diegoleiloes.com.br , ou pelos telefones 

(47) 99928.5888 | (47) 3804-0874. 

mailto:%20contato@diegoleiloes.com.br
mailto:%20contato@diegoleiloes.com.br
http://www.diegoleiloes.com.br/
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7. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL 

7.1 Em atendimento aos ensinamentos do artigo 887 do CPC, visando ofertar 

ampla e irrestrita divulgação ao presente leilão, este edital será publicado na 

modalidade eletrônica no site https://diegoleiloes.com.br/ . 

 

E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, é passado o 

presente edital, que será publicado na forma da lei, e afixado no lugar de 

costume, na sede deste juízo. Mais informações com o Leiloeiro Oficial pelo 

fone/fax (47) 99928.5888 | (47) 3804-0874, email: contato@diegoleiloes.com.br 

- site: www.diegoleiloes.com.br  . Joinville/SC, 03 de agosto de 2022. Eu, .........., 

Chefe de Cartório, o conferi. 
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