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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIAO, SANTA CATARINA 
1ª VARA DO TRABALHO DE BRUSQUE 

 
 
 

EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO ELETRÔNICO  

Nos moldes da Resolução 236/2016, de Ordem do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, nos termos do Art. 
888, parágrafo 1º da CLT e demais Portarias correlatas. 

 

 

 
 

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR PAULO CEZAR 
HERBST, JUIZ DE DIREITO DO TRABALHO DA 1ª VARA DO 
TRABALHO DE BRUSQUE, ESTADO DE SANTA CATARINA, 
NA FORMA DA LEI (...) ETC.,  

 

                                   FAZ SABER à todos quanto o presente Edital virem ou deste 
tiverem conhecimento que, a 1ª Vara do Trabalho de Brusque submeterá à venda em 
arrematação pública por MAIOR LANÇO OFERTADO à partir de 50% do valor da 
avaliação/reavaliação nos termos do Art. 888, parágrafo 1º da CLT, na modalidade 
ELETRONICA, os bens penhorados nos autos a seguir relacionados na data, sitio e sob 
as condições abaixo descritas: 

 

     DATA: 26 de OUTUBRO de 2022. 
 

                               À PARTIR DAS 13H:00MIN, A QUEM MAIOR LANÇO OFERTAR 
DESDE QUE ACIMA DE 50% DO VALOR DE AVALIAÇÃO DE ACORDO COM EDITAL 
PUBLICADO.    

                

                                 LOCAL: ONLINE através da Plataforma Nelcir Catafesta Leilões 
ao acesso Nelci Leilões sob Sitio: www.nelcileiloes.com.br, já aberto para cadastros e 
lanços eletrônicos. Na forma presencial ao escritório da leiloeira, somente sob 
agendamento com o máximo de 5 participantes. 

                              

                                  LEILOEIRA: Nelcir Aparecida Catafesta, matricula nº 303/2012.  
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                             Fica (m) o (s) executado (s), bem como os demais interessados, 
cientificado (s) e intimado (s) através do sitio da Leiloeira Nelci Leilões, através 
deste Edital, através das intimações forenses e do Diário Oficial, na forma da Lei, 
caso não possuam advogados constituídos nos Autos ou, não possa (m) ser localizado 
(s), nos moldes do Artigo 889, I e § Único do CPC. 
  
                             Fica (m) o (s) executado (s), bem como os demais interessados, 
cientificados que, de acordo com a Normativa do Conselho Nacional de Justiça, no 
Julgamento do Procedimento de Controle Administrativo (PCA 0003251-
94.2016.2.00.000), decidiu-se por UNANIMIDADE que o aplicativo WHATSAPP pode 
ser utilizado como ferramenta válida para INTIMAÇÕES EM TODO O PODER 
JUDICIÁRIO. 
 
 

I – DESCRITIVO DOS BENS 
 

1) EXECUÇÃO TRABALHISTA 
ATOrd Nº 0010062-89.2015.5.12.0010/SC  
RECLAMANTE: ANILSON MENDES MEIRELLES 
RECLAMADOS: B-SEG VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, MANOEL AIRTON 
MARTINS, CLAUDIA ADRIANE DA SILVA ROSA 

 
BEM 01: UM TERRENO COM ÁREA DE 364,00M² + EDIFICAÇÕES, 
DESIGNADO PELO LOTE N. 17, DA QUADRA 04, LOTEAMENTO 
KOBRASOL II, SITUADO NA AVENIDA CLAUDIO ANTONIO DE SOUZA, 35, 
BAIRRO ROÇADO (SENDO O TERRENO DO LADO ESQUERDO DA CASA 
MARCADA COM O N. 35 QUE ESTÁ CONSTRUIDA NO LOTE N. 18) CEP 
88.108 320, SÃO JOSÉ, SC. Confrontações:  FRENTE em 14,00m, no lado 
ímpar da Rua S-1; FUNDOS, na mesma extensão com terras de Antonio J. 
Martins; LATERAIS, em 26,00m, lado direito com o lote n. 16 da vendedora e 
lado esquerdo com o lote n. 18 da mesma compradora. Cadastro Imobiliário n. 
02.02.256.0111.001.  Matricula nº 31.396 C.R.I de SÃO JOSÉ, SC. 
Benfeitorias:  UMA PISCINA E UMA ÁREA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA 
COM 98,00M² (GARAGEM E ÁREA DE LAZER). Penhoras/Gravames/ônus: 
Diversos gravames, Indisponibilidades e penhoras. A matricula atualizada está 
disponível para download ao sitio da leiloeira e juntada ao processo em 
expropriação com o Edital de leilão, para verificações. Vide matricula, fotos e 
Edital ao sitio da leiloeira para download e também nos autos do processo.  
Vistoria/Visitação: LOTE N. 17, DA QUADRA 04, LOTEAMENTO KOBRASOL 
II, SITUADO NA AVENIDA CLAUDIO ANTONIO DE SOUZA, 35, BAIRRO 
ROÇADO (SENDO O TERRENO DO LADO ESQUERDO DA CASA MARCADA 
COM O N. 35 QUE ESTÁ CONSTRUIDA NO LOTE N. 18) CEP 88.108 320, 
SÃO JOSÉ, SC. Depositário: MANOEL AIRTON MARTINS. AVALIAÇÃO: 
R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais). LANÇO MÍNIMO 
INICIAL: R$ 275.000,00. “Obrigatório a visitação do imóvel, a verificação da 
matricula ao sitio da leiloeira bem como ao Registro de Imóveis para fins de arrematação. 
Débitos e gravames judiciais serão baixados de acordo com art. 130, § único, CTN.  
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ESTE BEM PODERÁ SER PARCELADO EM 25% DE ENTRADA E MAIS 
30 PARCELAS CORRIGIDAS PELO INPC/IBGE SENDO PAGAS E 
COMPROVADAS MENSALMENTE”. LEIA ATENTAMENTE O EDITAL. 

 
 
 

BEM 02: UM TERRENO COM ÁREA DE 364,00M², DESIGNADO PELO 
LOTE N. 19, DA QUADRA 04, LOTEAMENTO KOBRASOL II, SITUADO 
NA AVENIDA CLAUDIO ANTONIO DE SOUZA, 35, BAIRRO ROÇADO 
(SENDO O TERRENO DO LADO DIREITO DA CASA MARCADA COM 
O N. 35 QUE ESTÁ CONSTRUIDA NO LOTE N. 18) CEP 88.108 320, 
SÃO JOSÉ, SC. Confrontações:  FRENTE em 14,00m, no lado ímpar da Rua S-
1; FUNDOS, na mesma extensão com terras de Antonio J. Martins; LATERAIS, em 
26,00m, lado direito com o lote n. 18 da compradora e lado esquerdo com o lote n. 20 da 
vendedora.  
OBS.: CONSTRUÇÕES, gravames, averbações, medidas, confrontações numéricas e 
geo-referenciamento estão descritas na matricula atualizada exposta ao sitio da leiloeira. 
Cadastro Imobiliário n. 02.02.256.0084.001.  Matricula nº 31.397 C.R.I 
de SÃO JOSÉ, SC. Benfeitorias:  TERRENO TODO GRAMADO, COM 
ALAMBRADO AO REDOR, DESIGNADO COMO CAMPO DE FUTEBOL. 
Penhoras/Gravames/ônus: Diversos gravames, Indisponibilidades e 
penhoras. A matricula atualizada está disponível para download ao sitio 
da leiloeira e juntada ao processo em expropriação com o Edital de leilão, 
para verificações. Vide matricula, fotos e Edital ao sitio da leiloeira para 
download e também nos autos do processo. Vistoria/Visitação: LOTE N. 
19, DA QUADRA 04, LOTEAMENTO KOBRASOL II, SITUADO NA 
AVENIDA CLAUDIO ANTONIO DE SOUZA, 35, BAIRRO ROÇADO 
(SENDO O TERRENO DO LADO DIREITO DA CASA MARCADA COM 
O N. 35 QUE ESTÁ CONSTRUIDA NO LOTE N. 18) CEP 88.108 320, 
SÃO JOSÉ, SC. Depositário: MANOEL AIRTON MARTINS. 
AVALIAÇÃO: R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). LANÇO 
MÍNIMO INICIAL: R$ 250.000,00. “Obrigatório a visitação do imóvel, a 
verificação da matricula ao sitio da leiloeira bem como ao Registro de Imóveis para fins 
de arrematação. Débitos e gravames judiciais serão baixados de acordo com art. 130, § 
único, CTN. ESTE BEM PODERÁ SER PARCELADO EM 25% DE 
ENTRADA E MAIS 30 PARCELAS CORRIGIDAS PELO INPC/IBGE 
SENDO PAGAS E COMPROVADAS MENSALMENTE”. LEIA 
ATENTAMENTE O EDITAL. 

 
 
A preferência dar-se-á pela arrematação GLOBAL DOS LOTES OFERTADOS CUJA 
COMPOSIÇÃO CONTENHAM VÁRIOS BENS DE UM ÚNICO EXECUTADO, nos 
moldes dos artigos do Código de Processo Civil. Não havendo licitantes para tal 
preferência a arrematação será apregoada item a item pelos maiores lanços ofertados 
iniciando-se por 50% do valor de avaliação.  
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A preferência será sempre outorgada ao arrematante cujo pagamento do lanço 
arrematado proceder-se-á de forma à vista em igualdade com o valor do lanço de forma 
à prazo. Não ocorrendo, partir-se-á para apresentação de lanços parcelados, cumpridas 
as regras deste edital e das normas legais. As propostas poderão ser encaminhadas ao 
e-mail da leiloeira. 
 
Cientifica a leiloeira à todos os interessados, através deste Edital que, em CASO DE 
IMÓVEIS o eventual direito de preferência dos condôminos/coproprietários deverá 
este ser exercido no momento da realização da Hasta Pública e não após pois, alguns 
imóveis serão vendidos em sua INTEGRALIDADE. 

Alerta-se aos DEVEDORES EXECUTADOS que, além dos HONORÁRIOS DA 
LEILOEIRA a serem comprovadamente pagos, serão devidas ainda as custas 
previstas no artigo 789-A, Inciso I da CLT e, nos casos aplicáveis o Inciso VIII, bem 
como os demais incisos correlatos nos casos cabíveis, do citado artigo 789-A da 
CLT. 

Em caso de ACORDO, ADJUDICAÇÃO, SUSPENSÃO, REMIÇÃO OU EXTINÇÃO DO FEITO 
será devido, a quem der causa (CREDOR OU EXECUTADO), os honorários da Leiloeira, à 
título de remuneração pelos serviços prestados e ressarcimento dos gastos. O percentual será 
estabelecido pelo Magistrado o qual nomeou a Leiloeira. Na falta desta, aplicar-se-á o percentual 
de 2,5% sobre o valor total dos bens avaliados, cujo valor deverá ser depositado em conta 
corrente de titularidade da Leiloeira mediante Despacho Judicial. 

Ocorrendo PETICIONAMENTO DE PROPOSTAS NOS AUTOS EM VENDA DIRETA SEM 
CONHECIMENTO DA LEILOEIRA NOMEADA, após findo e frustrado o leilão e, restando as 
praças negativas, enquanto a Leiloeira estiver nomeada nos autos far-se-á justo e irrevogável o 
pagamento da comissão da Leiloeira no percentual de 5% PELO PROPONENTE 
PETICIONANTE NOS AUTOS CONQUANTO DEFERIDA a PROPOSTA PELO MAGISTRADO.  

 
 

II – DO ARTIGO 888 – CLT 

§ 1º - A arrematação far-se-á em dia, hora e local anunciados e os bens serão vendidos 
pelo maior lance, tendo o exequente, preferência para a adjudicação. 

§ 2º - O arrematante poderá garantir o lance com o sinal correspondente a 20% do seu 
valor, tenho 24 horas, impreterivelmente, para depositar a diferença, sob perda do sinal 
correspondente. 

§ 4º - Se o arrematante ou seu fiador, não pagar dentro de 24 horas o preço da 
arrematação, perderá, em benefício da execução, o sinal de que trata o § 2º deste artigo, 
voltando a praça os bens executados. 
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III – DA ARREMATAÇÃO 

O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Doutor(a) Juiz(a) de Direito da Vara do Trabalho, 
reservar-se-á ao poder de deferir ou não a arrematação pelo preço mínimo, valor este 
que servirá apenas como parâmetro para o início das disputas. 

Havendo arrematação, o licitante vencedor ficará ciente de que pagará no ato, a título 
de sinal e como garantia a entrada de 20% do valor da arrematação e, o saldo no prazo 
de 24 horas a contar da data da arrematação, mediante guia emitida pelo juízo e na 
agência bancária autorizada. Não obstante, deverá o arrematante pagar no ato e, 
diretamente à Leiloeira, a comissão no importe de 5% sobre o valor da arrematação.  

Nos termos do artigo 888, § 1º, da CLT, terá o exequente, preferência para a 
adjudicação. Havendo licitantes, o pedido de adjudicação deverá ser formulado durante 
a Hasta (e não depois), igualando-se ao maior lance, o que possibilitará ao interessado, 
em benefício da execução e no interesse do devedor, majorar a oferta, até que 
prevaleça a arrematação ou adjudicação. 

No caso de adjudicação após o encerramento da hasta pública e, caso homologado o 
pedido, as partes serão intimadas do ato, fluindo o prazo para eventuais embargos da 
data da notificação aos interessados. 

 

 Ocorrendo ADJUDICAÇÃO, a referida comissão da leiloeira será 
paga pelos ADJUDICANTES nos próprios autos. 

Se a arrematação se der pelo CREDOR e o valor do lanço superar o valor do crédito, 
caberá a este depositar a diferença em 3 (três) dias a contar da data da arrematação, 
sob pena de ineficácia do ato. 

Ao credor, na condição de arrematante, caberá pagar a comissão da leiloeira ainda que 
o valor da arrematação seja inferior ao valor do crédito. 

Havendo desistência imotivada da arrematação ou não cumprimento do depósito 
restante no prazo de 24 horas, perderá o arrematante, em favor da execução, o sinal 
dado em garantia bem como a comissão paga à Leiloeira. O mesmo aplica-se aos 
arrematantes que utilizarem-se de cheques sem a devida provisão de fundos para 
cumprir com os pagamentos.  

Assinado o auto pelo Juiz, pelo arrematante e pela leiloeira, 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 CPC, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos 
(Art. 903, caput, CPC). 
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Em caso de adjudicação, remissão, pagamento ou parcelamento após a efetiva 
arrematação ocorrida em leilão e publicação do Edital pela leiloeira e pelo Juízo 
determinando os feitos do leilão, o executado deverá pagar a importância 
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor atribuído ao(s) bem(ns) na 
arrematação a título de ressarcimento da comissão da Leiloeira por perda de venda em 
arrematação durante o leilão, independente de comprovação, sendo esta a 
remuneração pelo tempo de trabalho dispendido ao efetuar a hasta pública e demais 
despesas geradas neste ato público. 
 
  
 

PARCELAMENTO DE BENS, cujo Exequente trata-se da UNIAO – FAZENDA 
NACIONAL nos termos da Lei 8.212/91 combinado com a Portaria da PGFN 
79/2014: 

a) Saldo devedor da dívida executada como valor máximo do parcelamento da arrematação; 

b) Limite máximo de 60 (sessenta) parcelas mensais, sendo o limite mínimo de R$ 500,00 
(quinhentos reais) em cada parcela. 

O arrematante passa a ser devedor da União pelo valor parcelado e, não sendo paga quaisquer 
das prestações mensais no seu vencimento, o parcelamento será rescindido, ocorrendo o 
vencimento antecipado do saldo devedor, que será acrescido do valor de 50% a título de multa de 
mora, sendo o saldo devedor inscrito na dívida ativa da União, viabilizando a propositura da 
execução fiscal da dívida. 

 PROCEDIMENTOS AO PARCELAMENTO: 

a) O parcelamento do bem arrematado deverá ser protocolizado na unidade da 
Procuradoria da Fazenda Nacional de SC, responsável pela execução fiscal da qual 
trata a presente hasta pública. 

b) O arrematante deve recolher a primeira parcela quando da arrematação, por meio de 
Documento para Depósitos Judiciais e Extrajudiciais à Ordem e à Disposição da 
Autoridade Judicial ou Administrativa Competente – DJE, preenchido com seu nome e 
CPF/CNPJ, bem como o código de receita 4396. 

c) O exequente poderá adjudicar os bens pela metade do valor da avaliação, nos termos do 
artigo 98, § 7º da Lei 8.212/91. 

d) Até a formalização do parcelamento, o arrematante deverá efetuar, por meio de DJE, o 
depósito mensal das parcelas que vencerem a partir do mês seguinte ao da arrematação, 
utilizando o código de receita 4396.  
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IMPORTANTE: imediatamente após a expedição da carta de arrematação, o 
arrematante deverá dirigir-se a unidade da Procuradoria da Fazenda Nacional, SC 
e protocolizar o Requerimento de Formalização do Parcelamento.   

Todas as informações e rol de documentos relativos ao parcelamento a serem 
apresentados na Unidade da Procuradoria da Fazenda Nacional estão disponíveis 
no site da PGFN. 

 IV – DAS CONDIÇÕES GERAIS 

Serão de responsabilidade do ARREMATANTE, salvo decisão judicial em contrário, os 
impostos incidentes sobre os bens MÓVEIS (despesas com transferência de veículos), 
bem como aquelas relativas à transferência de bens IMOVEIS tais como ITBI, foro 
laudêmio, taxas, alvarás, certidões, escrituras, registros e demais despesas correlatas.  

Fazem parte também, as dívidas referentes ao condomínio, resguardada a possibilidade 
de ação regressiva contra o devedor principal perante o órgão competente. É dever do 
arrematante interessado verificar junto aos órgãos competentes eventuais débitos sobre 
o bem o qual deseja arrematar. 

De acordo com o que dispõe o parágrafo único, do artigo 130, do CTN, ficam os bens 
IMÓVEIS livres de ônus tributários, ficando caracterizada aquisição originária. 

Nos moldes do Ato 10/GCGJT de 18/08/2016, art. 78, fica o arrematante, isento dos 
créditos tributários relativos à impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio 
útil ou a posse de bens IMÓVEIS, bem como os relativos a taxas pela prestação de 
serviços de tais bens, ou a contribuição de melhoria da União, Estados, Municípios e 
Distrito Federal, salvo quando conste do título, a prova de sua quitação, seja em hasta 
pública ou em alienação particular, estejam ou não inscritos em Dívida Ativa (art. 130, 
parágrafo único, do CTN).    

Tratando-se de bem IMÓVEL, o arrematante o recebe livre de hipotecas, penhoras e 
débitos anteriores relativos a IPTU ou ITR (art. 130, § único, do CTN), cabendo-lhe, 
todavia, providenciar, às suas expensas, o processo administrativo junto aos 
respectivos órgãos para regularização das pendências existentes, inclusive eventuais 
averbações de edificações existentes ou demolidas e/ou retificações de áreas, bem 
como, no caso de penhoras oriundas de outros juízos, requerer seu levantamento 
mediante petição nos respectivos autos. Fica o arrematante responsável pela 
verificação e quitação de eventuais débitos de condomínio (o débito condominial é de 
natureza propter rem).   
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Tratando-se de VEÍCULOS, o arrematante o recebe livre de débitos anteriores relativos 
ao IPVA, licenciamento e multas (art. 130, § único, do CTN), cabendo-lhe, todavia, 
providenciar, às suas expensas, o processo administrativo junto aos respectivos órgãos 
para regularização das pendências existentes.             

A localização dos bens móveis poderá sofrer alterações em decorrência de mandados 
de remoção em cumprimento, razão pela qual o interessado em vistoriar os bens 
constantes neste Edital deverá informar-se junto à leiloeira sobre a localização atual, se 
a mesma não estiver explicitamente declarada em Edital e no próprio site desta. 
 
É OBRIGATÓRIO aos pretensos arrematantes, tanto na modalidade presencial, 
quanto na modalidade online, a prévia verificação do estado e das condições dos 
bens levados à hasta pública, não sendo admitida, posteriormente à arrematação, 
a discussão de fatos anteriores à data da arrematação, inclusive relativos a 
funcionamento, localização, avaliação, ocupação, posse, edificações, 
benfeitorias, entre outras. 
 
Correrão por conta do arrematante as despesas e os custos relativos à desmontagem, 
remoção, transporte e transferência patrimonial dos bens arrematados (Art. 29, da 
Resolução 236, CNJ). 
 
Fica autorizada a Leiloeira nomeada ou à quem delegar, devidamente identificados, 
proceder visitações aos locais de guarda dos bens submetidos à hasta pública, 
acompanhados ou não de interessados na arrematação, podendo fotografar os bens, 
independente do acompanhamento de Oficial de Justiça (art. 16, parágrafo único da 
Resolução 236 de ordem do Conselho nacional de Justiça/2016). 

Em se tratando de imóvel residencial, salvo consentimento do morador, a visitação 
somente poderá ocorrer durante o dia, segundo o artigo 5º, Inciso XI, da Constituição 
Federal. 

Poderá a Leiloeira Oficial, por ocasião da remoção, constatação, vistoria e execução 
fotográfica do (s) bem (s), CIENTIFICAR o executado, das datas aprazadas das hastas 
públicas, mediante Despacho de autorização da MM. Juiza da Vara do Trabalho.   
 
Após a publicação do Edital de Leilão, havendo quitação, parcelamento da dívida ou 
celebração de acordos, pagará o executado os honorários da Leiloeira fixada em juízo. 
 
Alerta-se aos DEVEDORES de que, além da comissão da Leiloeira, serão devidas 
ainda, as custas previstas no artigo 789-A, Inciso I da CLT e, nos casos aplicáveis o 
Inciso VIII, bem como os demais incisos correlatos nos casos cabíveis, do citado artigo 
789-A da CLT. 
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Caso o bem tenha sido removido e esteja em depósito da leiloeira oficial, arcará 
executado, além da comissão supramencionada, as despesas de armazenagem em 
diárias (por dia) nos termos do art. 789-A do Decreto Lei nº 5.452/43, Inciso VIII, 
incluído pela Lei nº 10.537 de 27.08.2002).   

Nos moldes do art. 7º, § 4º, da Resolução nº 236, de ordem do Conselho Nacional de 
Justiça, se o valor da arrematação for superior ao crédito do exequente, as despesas 
com remoção e guarda dos bens, devidas à leiloeira, poderão ser deduzidas do produto 
da arrematação. 

O executado ressarcirá as despesas da leiloeira inclusive se, depois da remoção 
sobrevier substituição da penhora, conciliação, pagamento, remição ou adjudicação 
(art. 7º, § 7º, Resolução 236, CNJ). 

Não havendo licitantes para os bens levados à hasta pública, após realizada a  
praça/leilão, serão os mesmos disponibilizados para VENDA DIRETA pelo 
prazo determinado de 90 dias, observado o despacho do (a)  Senhor (a) Juiz 
do Trabalho, na forma que o designou, independente de nova intimação dos 
executados, assim como dos credores fiduciários, hipotecários, pignoratícios ou 
anticréticos, além dos usufrutuários, os coproprietários, inclusive em 
condomínio, dos meeiros, inventariantes, administradores judiciais e liquidantes, 
também dos credores com garantia real, os credores concorrentes que hajam 
penhorado o mesmo bem, os locatários, ou aqueles que por qualquer outra 
modalidade detenham posse sobre o bem e ainda, o cônjuge, os descendentes 
ou ascendentes da parte executada.  
 
 

V – DA ARREMATAÇÃO ELETRONICA – LANCES ON LINE 

TRANSMISSÃO ON LINE: O leilão/praça será transmitido, em tempo real, por intermédio do da Plataforma 
Digital da Leiloeira Nelci Leiloes, site www.nelcileiloes.com.br, podendo, contudo, em razão de problemas 
técnicos, a transmissão não ser possível ou sofrer interrupções totais ou parciais, o que, em nenhuma 
hipótese, invalidará e/ou postergará o ato. 

LANCES PRESENCIAIS E PELA INTERNET: Os interessados em participar do leilão/praça poderão dar 
lances, presencialmente, no dia e hora marcados para a realização do leilão/praça, ou pela internet, por 
intermédio do site www.nelcileiloes.com.br.   

Todos os atos realizados via internet ficarão sujeitos ao bom funcionamento do sistema, assumindo o 
interessado todos os riscos ao optar por esta forma de participação no leilão, ficando o Poder Judiciário 
e/ou a Leiloeira, desde já, isentos de qualquer responsabilidade. 

Para ofertar lances on line, o interessado deverá cadastrar-se, antecipadamente, no site 
www.nelcileiloes.com.br, encaminhando os documentos indicados no respectivo site, os quais serão 
analisados no prazo de até 48hrs.  

 



 
 

Nelcir Catafesta Leiloes 
www.nelcileiloes.com.br 

Escritório:  Rua John Kennedy, nº 96, Centro, CEP 89.180-000, Rio do Oeste, SC 
Telefones: 47 3543-0096 e 47 9 9609 7848 

Sitio: www.nelcileiloes.com.br      E-mail: leiloeira@nelcileiloes.com.br  

O cadastramento é gratuito e requisito indispensável para a participação on line no leilão, ficando o 
usuário/interessado responsável, civil e criminalmente, pelas informações e autorizações lançadas no 
preenchimento do cadastro on line. Os lances que vierem a ser ofertados são de inteira responsabilidade 
do usuário/interessado, sendo o mesmo, também, responsável pelo eventual uso inadequado de seu login 
e senha de acesso ao sistema.  

Apenas após a análise e aprovação da documentação exigida, será efetivado o cadastro do interessado no 
site, ficando o interessado habilitado a ofertar lances pela internet. Na hipótese de ser declarado vencedor 
o lance ofertado pela internet, o arrematante terá o prazo máximo de 01 dia (24 horas), contado da data do 
leilão, para efetuar o pagamento da integralidade do valor do lance, bem como da taxa de comissão da 
leiloeira prevista neste edital.  

Na hipótese de arrematação ELETRÔNICA, mediante lance on line, o AUTO DE ARREMATAÇÃO será 
assinado pelo (a) Exmo (a) Senhor (a) Doutor (a) Juiz (a) de Direito do Trabalho SOMENTE APÓS a 
comprovação efetiva do pagamento integral do valor da arrematação e da comissão da Leiloeira, 
ficando dispensada neste ato a assinatura do arrematante no referido auto, posto que, a Leiloeira o 
fará em nome do Arrematante tendo em vista que, de acordo com as normas e condições do leilão 
eletrônico, no momento em que o interessado concorda com as regras estipuladas, também concede 
poderes para que a Leiloeira assine o auto na qualidade de seu representante.  O pagamento efetuado e 
comprovado pelo arrematante, reconhece e considera a autorização e honesta intenção deste na aquisição 
do referido bem. 
 
Os lances ofertados são IRREVOGÁVEIS E IRRETRATÁVEIS. O usuário é responsável por 
todas as ofertas registradas em seu nome, sendo que os lances ofertados não serão, em 
quaisquer hipóteses, anulados e/ou cancelados. 
 
Estão impedidos de participar do leilão, além daquelas definidas na lei, as 
pessoas físicas e jurídicas que deixaram de cumprir suas obrigações em hastas 
anteriores e, não menos relevante, os arrematantes que efetuarem pagamentos 
com cheques sem a devida provisão de fundos. 

A participação no presente leilão judicial implica na aceitação e concordância 
pelos licitantes das condições previstas neste Edital. 

 

                   
                 Pela publicação do presente Edital ficam intimados os executados, 
assim como os credores fiduciários, hipotecários, pignoratícios ou anticréticos, 
além dos usufrutuários, os coproprietários, inclusive em condomínio, os meeiros, 
inventariantes, administradores judiciais e liquidantes, caso não tenham sido 
localizados para intimação pessoal. Ficam também intimados os credores com 
garantia real, os credores concorrentes que hajam penhorado o mesmo bem, os 
locatários ou aqueles que, por qualquer outra modalidade detenham posse sobre 
o bem e ainda, o cônjuge, os descendentes ou ascendentes da parte executada, 
para, desejando, requererem a adjudicação do bem penhorado, na forma do 
Artigo 889 do CPC, direito este a ser exercido por ocasião da realização do 
leilão/praça em igualdade de condições com os demais lançadores. 
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             Fica (m) o (s) executado (s), bem como os demais interessados, cientificado 
(s) e intimado (s) através do sitio da Leiloeira Nelci Leilões, através deste Edital, 
através das intimações forenses e do Diário Oficial, na forma da Lei, caso não 
possuam advogados constituídos nos Autos ou, não possa (m) ser localizado (s), nos 
moldes do Artigo 889, I e § Único do CPC. 

 
           Fica (m) o (s) executado (s), bem como os demais interessados, cientificados 
que, de acordo com a Normativa do Conselho Nacional de Justiça, no Julgamento 
do Procedimento de Controle Administrativo (PCA 0003251-94.2016.2.00.000, 
decidiu-se por UNANIMIDADE que o aplicativo WHATSAPP pode ser utilizado como 
ferramenta válida para INTIMAÇÕES EM TODO O PODER JUDICIÁRIO. 
 
 
         E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados é expedido o 
presente Edital que será publicado em todas as mídias na forma da lei, sendo exibido 
na Rede Mundial de Computadores ao Sitio da Leiloeira Judicial, nos moldes da 
Resolução 236, do Conselho Nacional de Justiça e publicado ao DIÁRIO OFICIAL pela 
1ª Vara da Justiça do Trabalho de Brusque, SC.  

 
 
           Eu, Nelcir Aparecida Catafesta, Leiloeira Judicial, elaborei e digitei o presente 
Edital de Leilão e Senhor (a) DIRETOR (A) DE SECRETARIA o confere e o subscreve. 

 

 

 

 

                                                                    Rio do Oeste (SC), 01 de setembro de 2.022. 
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