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EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO 
- PRESENCIAL E ON-LINE -  

 

Primeiro Leilão: 23 de Agosto de 2019 – 14h30min 
Segundo Leilão: 05 de Setembro de 2019 – 14h30min 
Locais: Rua Barão do Rio Branco, 310 - Ijuí/RS e no site 
www.cargneluttileiloes.com.br 

 
 
 JOÃO ANTÔNIO CARGNELUTTI, Leiloeiro Público Oficial, Mat. 4485, 

devidamente autorizado pelos Exmos. Srs. Drs. Juízes de Direito da Primeira, 
Segunda e Terceira Vara Cível e Juizado Especial Cível desta Comarca de Ijuí, 

VENDERÁ em Leilão nas modalidades PRESENCIAL e ON-LINE,  nos dias, hora e 
locais acima mencionados, os bens abaixo descritos: 
    

 Item 1- Um automóvel M.Benz/A 190, placas DCH-5552, Renavam 
739330365, 2000/2001, prata. R$ 12.310,00. Proc. CP. 016/1.18.0002942-8. 
Mauricio Gomes da Silva X Fabian Nobre Ponzi.  

 Item 2- O lote urbano nº 22, da quadra “J”, c/área de 160m², situado à Rua 
nº 4, no quarteirão formado por esta, pela rua Cassiano Ricardo, rua nº 09 e terras 
que é ou foi de Júlio Taube, n/c, de esquina, fazendo frente ao norte, em 8m com a 

rua nº 04; ao leste, de frente a fundos, em 20m, com o lote nº 21; nos fundos, ao 
sul, em 8m, c/o lote nº 11; e, ao oeste, de frente a fundos em 20m, c/a rua nº 09, 

com uma casa de alvenaria, tipo 6A, com 20,12m², de um pavimento, coberta com 
telhas de fibrocimento, com sala/dormitório, cozinha e banheiro, construída em 
1984.  Mat. 37.691. Credora Hipotecária Caixa Econômica Federal (sucessora do 

BNH). R$ 41.145,12. Proc. 016/1.09.0007756-6. Município de Ijuí X Terezinha de 
Fátima Pereira. 

 Item 4- Um automóvel VW/Gol 1000, placas AEH-6675, Renavam 
616443900, 1994/1994, branco. R$ 7.757,73. Proc. 016/1.16.0004368-0. 
Município de Coronel Barros X Oneide Ribas Severo.  

 Item 5- Um terreno urbano, de forma quadrangular, sem benfeitorias, c/área 
de 1.600m², situado à Rua José Gabriel, no quarteirão formado por esta e pelas 
ruas das Chácaras, Ângelo Strapazon e Arthur Kruger, bairro Tiarajú, n/c, 

confrontando: ao norte, em 40m, c/terreno de Inácio Espindola; ao sul, na mesma 
extensão, c/terreno de Inácio Espindola; distando esta confrontação 60m, da rua 

Arthur Kruger; ao leste, em 40m, sendo 22, c/terreno de Everton Charles dos 
Santos, 10m, c/a rua Willi Walter Gressler e 8m, c/terreno de Espólio de Burkard 
Siegfried Feix; e, ao oeste, na mesma extensão de 40m, c/a rua José Gabriel. Mat. 

36.928. Penhorado também no processo nº 016/1.17.0006081-1, credor Município 



 

 

2 

2 

de Ijuí. R$ 813.369,54. Proc. 016/1.11.0007628-8. Estado do RGS X Ferradura 
Ind. e Com. de Materiais de Construção Ltda, Marcos Kuhn e Ivana Espindola 
Kuhn.  

 Item 6- Um terreno urbano, de forma retangular, c/área de 275m², sem 
benfeitorias, situado numa rua sem denominação, bairro São José, n/c, 
confrontando: ao norte, em 11m, c/terreno de Emílio Kublik; ao sul, na mesma 

extensão, c/uma rua sem denominação; ao leste, na extensão de 25m, c/terreno de 
Lírio Bauer; e, ao oeste, na mesma extensão, c/terreno de Otilia Jeske Meyer, 

distando o vértice das confrontações leste/sul 66m da Avenida Coronel Alfredo 
Steglich. Conforme Laudo de Avaliação sobre o imóvel encontra-se edificada uma 
casa de alvenaria com porão (não averbada). Mat. 24.256. Penhorado também no 

processo 21301, credor INSS. R$ 180.000,00. Proc. 016/1.16.0004499-7. 
Município de Ijuí X Franciele Vieira dos Reis.  

 Item 7- Um terreno urbano, c/500m², constituído da metade do lote 143, 
situado à rua 13 de Maio, no quarteirão formado por esta e pelas ruas Jorge 
Leopoldo Weber, Barão do Rio Branco e Paraíba, n/c, confrontando ao norte, em 

50m, c/o lote 144, distando esta confrontação 60m da rua Jorge Leopoldo Weber; 
ao sul, na mesma extensão, c/outras partes do mesmo lote 143; ao leste na 
extensão de 10m, c/o lote 148; e, ao oeste, na mesma extensão de 10m, c/a rua 13 

de Maio. Conforme Laudo de Avaliação de fls. 150, sobre o imóvel  existe construído 
um prédio de alvenaria, com dois andares, nº 1.116, de frente para a Rua 13 de 

Maio, centro, sendo que a parte térrea é comercial, com piso de lajotas, forro de laje, 
com banheiro e churrasqueira, bem como no andar superior é residencial, com 
entrada por escada, nos fundos, construção também em alvenaria, com esquadrias 

comuns de ferro, coberta por telhas de barro, com sacada de madeira, na parte 
frontal, edificação concluída em 1.993 com um total de 240,17m² de área 

arquitetada (não averbado). Mat. 44.956. R$ 527.343,59. Proc. 
016/1.07.0007426-1. Município de Ijuí X Maria Sueli Krüger  e Marcos Antônio 
Krüger.  

 
 
 

Em não havendo licitantes pelo valor de avaliação, os bens serão vendidos no 

dia 05 de Setembro de 2019, no mesmo horário e local acima 

mencionados, de acordo com os arts. 885 e 891 § único do NCPC. Nos processos em 

que o autor é UNIÃO e o INSS, quando autorizado, poderão os bens serem 
arrematados com a possibilidade de pagamento parcelado, nos termos da Portaria 
PGFN nº 79 de 03/02/2014, e nos demais processos, o parcelamento é possível, 

com 25% de entrada e o saldo garantido por caução idônea ou hipoteca nos termos 
do § 1º do art. 895 do NCPC, por até 30 meses. 
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Ficam os DEVEDORES E SEUS CÔNJUGES, se casados forem, bem como, 
condôminos, arrendatários, credores Hipotecários e Pignoratícios, demais partes e 
terceiros interessados, intimados pelo presente edital, para todos os atos aqui 

mencionados, caso encontram-se em lugar incerto e não sabido ou não venham a 
ser localizados pelo Sr. Oficial de Justiça, suprindo-se  exigências contidas no art. 
889  incisos e § único, do CPC e Art. 596 e § 1º da CNJ. A comissão do Leiloeiro, 

10% ou conforme arbitrado pelo Juízo, fica a cargo do arrematante, adjudicante ou 
remitente, conforme o caso. 

Para participação do leilão na modalidade presencial, basta o interessado comparecer, ao local do 
leilão, nos dias e hora indicados neste edital.  

 

Para os lances on-line o interessado deverá realizá-lo no site www.cargneluttileiloes.com.br, 
efetuando cadastro prévio, com antecedência mínima de 24 horas, enviando a documentação necessária e 
anuindo às regras de participação, dispostas no site, para obtenção de chave de identificação e senha 
pessoal (intransferíveis), o qual validará e homologará os lances em conformidade com as disposições do 
Edital de Leilão. 

 

A apresentação de lances pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências do leilão e 
do CPC, sendo o arrematante responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas, dos 
documentos e propostas apresentados e transações que forem efetuadas em seu nome, por seu(s) 
representante(s) legal(is) cadastrado(s), assumindo-as como firmes e verdadeiras. 

 

Em caso de lance presencial, o arrematante ou seu representante legal deve efetuar o respectivo 
pagamento no próprio ato do Leilão. Em caso de lance on-line, o ofertante será informado do resultado, 
devendo enviar no prazo de 24 horas, via SEDEX, para o endereço do leiloeiro, os documentos solicitados 
e os comprovantes de pagamento do valor da arrematação e da comissão do leiloeiro. No caso do não 
cumprimento das obrigações assumidas e do pagamento da totalidade do preço e da comissão do leiloeiro, 
no prazo estabelecido, não será concretizado a transação de compra e venda e estará o ofertante, sujeito às 
sanções legais. 

 

A venda será celebrada em caráter “ad corpus” e “ad mensuram”, não podendo o arrematante alegar 
desconhecimento das condições, características e estado de conservação do(s) bem(ns).  

 

Todas as informações necessárias para a participação dos licitantes no leilão, bem como, quanto aos 
procedimentos e regras adotadas para sua validade poderão ser adquiridas através dos telefones: (55) 3332-
3684 ou (55) 9 9963-5652 e e-mail: joao@cargneluttileiloes.com.br. O presente edital estará disponível na 
íntegra no site www.cargneluttileiloes.com.br.  

 

                                   Ijuí/RS, 01 de Julho de 2019. 
 
 
 

 João Antonio Cargnelutti  

 Leiloeiro Oficial  
 

http://www.cargneluttileiloes.com.br/

