
EDITAL DE LEILÃO E NOTIFICAÇÃO.  

 

PRESENCIAL E ONLINE SIMULTANEAMENTE. 

DATAS CONSECUTIVAS: 1ºdata 11/12/2017, 2ºdata 18/12/2017 e 3ºdata 20/01/2018 

HORÁRIO: 11:00 horas. 

LOCAL: RUA 3 DE OUTUBRO, 1233 - NOVO HAMBURDO - RS ÁTRIO DO FORO 

ON LINE:  www.qleilao.lel.br com Cadastro prévio   

PROCESSO: 0000961-23.2010.5.04.0302  
EXEQUENTE : PAULO ROBERTO HAUBERT PACHECO E OUTROS (15) 

EXECUTADO : INDúSTRIA DE ELECTRQ AçOS PLANGG S.A. E OUTROS (22) 

JOSÉ FERNANDO DE QUINA, Leiloeiro Oficial do Estado, devidamente autorizado peloa 

EXMº. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 2º VARA TRABALHISTA DE NOVO 

HAMBURGO, VENDERÁ EM PÚBLICO LEILÃO, a qualquer preço menos ao 

considerado vil, no dia na hora e lugar supracitado.  

Desde já ficam intimadas as partes, através do edital, caso não sejam encontrados pelo Sr.a 

Oficiala de Justiça os reclamantes, seus sócios seus conjugues, se casados forem, e todos os 

terceiros interessados, anuentes ou não, para não alegarem desconhecimento do feito. 

Bens:  

* Um terreno situado no Bairro Vila Nova, na quadra formada pelas Ruas Porto Alegre, 

Santos Pedroso, Ferrabraz, Coronel Genuíno Sampaio e Avenida Victor Hugo Kunz e 

projetada Avenida  Nicolau Becker, medindo 12,05 metros na frente ao norte, para a Rua 

Porto Alegre, lado par, frente essa distante 12 metros da projetada Avenida Nicolau Becker, 

que lhe fica ao oeste 12,50 metros nos fundos ao Sul, confrontando com Imóvel de Jorge 

Kopittke, 26 metros ao leste com dito de Noemy Anny Müller, e 26 metros ao oeste com 

Imóvel de Luiz Carlos Carvalho Batista. Há edificado um prédio de Alvenaria que tomou o 

numero 248 da Rua Porto Alegre, Construção em Alvenaria de 248,65 m². Constam 

averbações na matrícula sob os números  AV16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 processo Cível 

0025511-35.2010.8.21.0019; 5042574-29.2014.4.04.7108;  Federal 5017748-

02.2015.4.04.7108;  5042574-29.2014.4.04.7108; 5001658-55.2011.4.04.7108; TRT4 

0001329-27.2013.5.04.0302; 0000961-23.2010.5.04.0302  

Matrícula, n° 18.197 do RI de Novo Hamburgo  

Avaliado em R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais); datada de 29/03/2017 

* Um terreno localizado na Rua Caiapó, nº 381, no Bairro Jardim Mauá, no quarteirão 

formado pelas ruas Caiapó, Arapei, Carioca e Cariri, medindo 12 m de frente ao norte para a 

Rua Caiapó, lado ímpar, frente essa distante 13,67 m da esquina com a Rua Arapeí, que lhe 

fica ao oeste, 12,30 m nos fundos ao sul, confrontando com o Imóvel de Francisco 

Bernardes da Silva e 27,90 m no lado leste com Imóvel de Frida Huff. A casa que ali estava 

foi demolida, (AV 7 - 20279). Constam averbações na matricula sob os números  AV. 19, 

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, processos 0000961-23.2010.5.04.0302; 5001658-

55.2011.4.04.7108; 5017744-62.2015.4.04.7108; 5042574-29.2014.4.04.7108; 5017748-

02.2015.4.04.7108; 5001658-55.2011.4.04.7108; 

Matrícula n° 20279 do RI de Novo Hamburgo  
Avaliado em R$ 275.000,00 (Duzentos e setenta e cinco mil Reais) datada 17/04/2017 

 

 

  

http://www.qleilao.lel.br/


 

* Escritório n°601 do Edifício FIN HAB, sob nº 5573 da Av Pedro Adams Filho, localizado 

no 6º pavimento, com frente para a rua Pedro Adams Filho, o primeiro da esquerda de quem 

da rua olha para o edifício, com a área real privativa de 29,5285 m², área total de 40,7923 

m², quota ideal no terreno e condomínio de 0,011330, terreno esse situado na zona central, 

no quarteirão formado pelas ruas Joaquim Nabuco, Pedro Adams Filho, Julio de Castilhos e 

Bento Gonçalves, com frente a Oeste, à Av Pedro Adams Filho, medindo mais ou menos 26 

m, entestando nos fundos, a leste, com a mesma largura da frente, com divisa que é ou foi da 

Imobiliária Hennemann LTDA., e ao Sul onde faz esquina com a Rua Joaquim Nabuco, 

mede a extensão de 13,69 metros, e ao norte mede 13,82 metros, dividindo-se com terreno 

que é ou foi de Dely Maria Drum. Constam averbações AV17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 

processos  0001329-27.2013.5.04.0302; 5017748-02.2015.4.04.7108; 5042574-

29.2014.4.04.7108; 5017744-62.2015.4.04.7108; 0000961-23.2010.5.04.0302; 5001658-

55.2011.4.04.7108. 

Matricula 17.704 do RI de Novo Hamburgo  
Avaliado em R$ 80.000,00 (Oitenta Mil Reais); datada 07/04/2017 

 

* Uma Casa na Rua Recife, 139, situada no Bairro Boa Vista, na quadra formada pelas Ruas 

Recife, Aracaju, Acre e Fortaleza, e o respectivo terreno, constituído do lote 4 da quadra 8 

da planta das terras de Edna Maria Scherer e outros, de forma aproximadamente triangular, 

medindo 22,60 m de frente ao nordeste para a Rua Recife, 40,40 m ao sudoeste, 

confrontando com o lote de Rodolfo Terra Filho e 45,20 m ao oeste, em linha levemente 

quebrada, confrontando com os lotes 1, 2 e 3 de Darcy Bruno Schimidt, Roque Luiz Zani e 

Adelino Lucas Aguiar. Consta na Matrícula AV 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 processos 

5017744-62.2015.4.04.7108; 5009800-48.2011.4.04.7108; 5042574-29.2014.4.04.7108; 

5009800-48.2011.4.04.7108; 0001329-27.2013.5.04.0302; 019/1.10.0002551-6; 

0001329272013040302; 5017748-02.2015.4.04.7108; 5001658-55.2011.4.04.7108; 

0000961-23.2010.5.04.0302  

Matrícula nº 7785 do RI de Novo Hamburgo.  
Avaliado em R$ 480.000,00 (Quatrocentos e Oitenta Mil Reais) datada de 25/04/2017 

 

LANCES PRESENCIAIS: Os interessados em participar do leilão devem comparecer no dia 

e hora marcados para dar lances presencialmente, os que preferirem participar ONLINE 

devem fazer cadastro prévio conforme requer o site e assim que homologados forem já 

podem dar lances. TAXA DE LEILÃO: em caso de arrematação, dez porcento sobre o valor 

da arrematação. DÍVIDAS E ÔNUS: Os bens serão entregues livres de quaisquer dívidas 

e/ou ônus, observadas as exceções constantes neste edital. No que se refere aos créditos 

tributários, aplica-se a norma prevista no art. 130, §único do Código Tributário Nacional, 

exceto em caso de adjudicação. Em caso de arrematação de bem imóvel, caberá ao 

arrematante arcar com a integralidade dos débitos relativos a taxas condominiais, incluindo 

valores vencidos em data anterior e posterior à da arrematação. Em caso de adjudicação, 

arcará o adjudicante com todos os débitos do imóvel. Caberá ao interessado verificar a 

existência de débitos tributários e débitos de taxas condominiais, no caso dos bens imóveis. 

CONDIÇÕES GERAIS: Os bens serão entregues nas condições em que se encontram, 

inexistindo qualquer espécie de garantia. A venda dos bens imóveis será sempre considerada 

ad corpus, (por inteiro) sendo que eventuais medidas constantes neste edital serão 

meramente enunciativas. Em caso de arrematação ou adjudicação de bem imóvel, caberá ao 

arrematante tomar as providências e arcar com os custos da desocupação do bem, caso o 

mesmo esteja ocupado, custos para eventual regularização do bem arrematado, custos da 

arrematação, inclusive para a expedição da respectiva carta de arrematação, se houver, arcar 

com todos os custos para a transferência do bem junto aos órgãos competentes, os tributos 

eventualmente incidentes sobre a arrematação e transferência do bem, inclusive, mas não 

somente, ICMS, ITBI, IRPF ou IRPJ, taxas de transferência, dentre outros. O leiloeiro, por 

ocasião do leilão, fica, desde já, desobrigado a efetuar a leitura do presente edital, o qual se 



presume seja de conhecimento de todos os interessados. Ficam, desde já, intimadas as 

partes, os coproprietários, os interessados e, principalmente, os executados, credores 

hipotecários ou credores fiduciários, bem como os respectivos cônjuges, se casados forem. 

INFORMAÇÕES: pelo site www.qleilao.lel.com.br ou pelo telefone (51) 34664006. 

Leia o Edital na integra www.Qleilao.lel.br  

  

  
 


