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

 

Primeiro Leilão: 06 de Setembro de 2019 – 11h 

Segundo Leilão: 16 de Setembro de 2019 – 11h 
Locais: Rua Bento Gonçalves, 365, centro, Carazinho/RS e 

no site www.cargneluttileiloes.com.br 
 
   

 JOÃO ANTONIO CARGNELUTTI, Leiloeiro Oficial, devidamente autorizado   

pelo   Exmo.   Sr.   Dr.  JOSÉ RENATO STANGLER, Juiz da Vara do Trabalho de 
Carazinho/RS, VENDERÁ em Leilão nas modalidades PRESENCIAL e ON-LINE, nos 
dias, hora e locais acima mencionados, os bens abaixo descritos: 

 
 Item 1- Uma máquina para aplicação de cola Camelot 2800. R$ 30.155,00. – 
Pick and place KE 740L. R$ 32.000,00. – 700m TH alimentador bandeja Full. R$ 

1.867,00. – 15 alimentadores de 8MM. R$ 7.680,00. – 2 alimentadores de 12MM. R$ 
1.452,00. – Forno de refusão Heller 988. R$ 16.000,00. – Máquina de solda Amicon 

410. R$ 13.334,00. – Linha de inserção. R$ 3.200,00. – Compressor RP 6HP/97L8 
TRIF. R$ 4.970,00. – Secador de ar comprimido, modelo Tintanplus A40 Metalplan. 
R$ 2.234,00. Proc. 0020831-77.2015.5.04.0561. Alexandra Stefani Americano e 

outros (9) X Termobras Indústria Comércio Exp. e Imp. de Lençóis Ltda – EPP.  
 Item 2- Parte da fração de terras urbanas, c/área de 1.536m², do loteamento 

desta cidade de Nonoai/RS, sem benfeitorias, com as seguintes linhas e confrontações 
atuais: ao Norte, por uma linha de 53,10m com a outra parte da mesma fração de 
terras urbanas; ao sul, por uma linha de 49,30m com outra parte da mesma área; a 

leste, por uma linha de 30m c/terras de José Pompeu da Silva; e, a oeste, por uma 
linha de 30m c/a faixa de domínio da RS 406. Situa-se a referida parte da fração de 
terras urbanas distante 276,40m da esquina formada pela Av. João Marcondes Lajus 

e RS-406. Mat. 12.467 do CRI de Nonoai. R$ 300.000,00. Proc. 0020600-
79.2017.5.04.0561. Paulo Sergio Batista Alves X Montagna & Montagna Comércio de 

Combustíveis Ltda – EPP.  
 Item 3- Dois terrenos urbanos, c/área total de 2.000m², c/construção, situado 
na Vila Oriental, n/c, sob números 12 e 13 da quadra 12, com as seguintes 

confrontações: ao norte, c/o terreno nº 11; ao leste, c/os terrenos nº 3 e nº 1, da 
mesma quadra; ao sul, c/a Travessa Vitória; e, a oeste, c/a Rua Pará. Mat. 39.155. 
R$ 950.000,00.  – Uma parte de terras, c/área de 420m², sem construção, c/a 

medida de 10m por 20m, sendo terreno de fundos de propriedade, na Vila Oriental, 
n/c, confrontando: ao norte, c/terreno de Amélia Dorneles da Silva; ao sul, c/terreno 

da Sociedade Recreativa Harmonia; a leste, c/terreno de Fernando Fiebig; e, a oeste, 
c/terreno de Nelsindo Barbosa. Mat. 39.156. R$ 210.000,00.  No local existe a 
construção de um barracão em que funciona o Clube Harmonia, construção que 

alcança ambos os imóveis, encontra-se em ruim estado de conservação. R$ 
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1.350.000,00.  Total da Avaliação c/terrenos e edificação R$ 2.510.000,00. Proc. 
0001084-15.2013.5.04.0561. Fátima Rosane Miranda Fernandes e André de Souza 

X Associação Recreativa Social e Esportiva Harmonia.   
 Item 4- Um terreno urbano, c/área de 369,91m², situado no lado ímpar da Rua 
Valderino Pinto de Oliveira, distante 24m da esquina c/a Rua São Sebastião, lado 

ímpar, no quarteirão formado por mais as Ruas São Vicente de Paulo e Santa Catarina 
Laboure, na Vila Alvorada, n/c, lote 040 da quadra 020, setor 008, com as seguintes 

medidas e confrontações: ao norte, em 21m, c/o lote 028; ao sul, em 21m c/a Rua 
Valderino Pinto de Oliveira, onde faz frente; ao leste, em 17,73m, c/o lote 018; e, ao 
oeste, em 17,50m c/o lote 037. Sobre o imóvel existe uma edificação de uma casa de 

alvenaria de 142,48m² não averbada. Mat. 36.913. Penhorado também no processo 
nº 009/1.16.0001821-3, credor Auto Posto Planalto Ltda; Notícia de Penhora no 
processo nº 009/1.10.0007828-2, credor Município de Carazinho; AV-4 - 

Indisponibilidade de Bens. R$ 160.000,00. Proc. 0018000-37.2007.5.04.0561. 
José Ibanes de Oliveira Lima X Expresso Intercentro Ltda, Espólio de Luiz Rauber, 

Mauricio Francisco Rauber, Nathan Rauber Costa, Mirian Lucia Rauber, Mariza 
Terezinha Rauber.  
  

Para a venda, tanto em 1° quanto em 2° Leilão, a ser realizado em  16 de 
Setembro de 2019, mesmo horário e local, será vendido a quem mais der, 

inadmitindo-se preço vil. 
Ficam os DEVEDORES E SEUS CÔNJUGES, se casados forem, condôminos, 

coproprietários, arrendatários, credores Hipotecários e Pignoratícios e terceiros 
interessados, intimados pelo presente edital, para todos os atos aqui mencionados, 
caso não sejam notificados ou certificados por qualquer razão, suprindo-se  exigências 

contidas no art. 889  incisos e § único, do CPC e Art. 596 e § 1º da CNJ. 
Observação: O arrematante arcará com a comissão do leiloeiro. Conforme Ato 

nº 10/GCGJT de 18/08/2016, fica o arrematante isento quanto aos créditos 

tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou 
a posse dos bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços 

referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria da União, Estados ou 
Municípios, salvo quando conste do título a prova de sua quitação, seja em Hasta 
Pública ou em alienação particular, estejam ou não inscritos na divida ativa (art. 130, 

§ único do CTN).  
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 online 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 

http://www.cargneluttileiloes.com.br/
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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 9963-2030 e e-mail: 
joao@cargneluttileiloes.com.br. O presente edital estará disponível na íntegra no site 
www.cargneluttileiloes.com.br.  

 
 

 

Carazinho/RS, 18 de Julho de  2019. 
 

 
 

 

          João Antonio Cargnelutti   
                 Leiloeiro Oficial    


