
 

EDITAL DE LEILÃO E NOTIFICAÇÃO 

DATA: 1º leilão, 16/02/2018, e 2º leilão, 07/03/2018, ambos às 11:00 horas 

LOCAL: Av. Victor Barreto 2984 - Canoas-RS 

VIRTUAL: www.qleilao.lel.br 

PROCESSO: 0000401-41.2011.5.04.0304 

EXEQUENTE: Neusa Maria Kafer  

EXECUTADO: Land Industria de etiquetas LTDA, SAF artefatos para calçados 

LTDA 

JOSÉ FERNANDO  DE QUINA JUCERGS 220/2007, Leiloeiro Oficial do Estado, 

devidamente autorizado pelo(a) EXMO.(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 4ª VARA do 

Trabalho DE NOVO HAMBURGO-RIO GRANDE DO SUL VENDERÁ EM 

LEILÃO, a qualquer preço menos ao considerado vil, em dia e hora supra 

mencionados  com ofertas PRESENCIAIS e ONLINE pelo  site www.qleilao.lel.br. 

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

Oficial 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: 

01 Automóvel Ford Fiesta Sedan 1.6, Placa IMB 3484, Renavan 00837933811, Ano 

2004, Modelo 2005, Cor Prata em bom estado de conservação. Valor de avaliação R$ 

17.000,00( Dezessete mil reais). No ato do recolhimento foram encontrados os seguintes 

danos no veículo: Riscos no capo e parachoque direito. Volante com capa danificada. 

Rádio não funcionando. Pneus carecas e trocados. Falta uma porca pneu traseiro direito. 

Sem suporte bateria. Riscos na lateral direita. Riscos na lateral esquerda. Antena com 

defeito. 

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. COMUNICAÇÃO: Ficam os interessados cientificados de que as 

despesas de arrematação correrão por conta do arrematante em 10%. 

INFORMAÇÕES: Fone (51) 34664006, no e-mail qleilao@qleilao.lel.br ou site: 

www.qleilao.lel.com.br para lances ONLINE é preciso  estar homologado  no site.  

 
NOVO HAMBURGO, 13 de Dezembro de 2017. 

__________________________________ 

Rubens Fernando Clamer dos Santos Junior 

JUIZ(A) DE DIREITO 

 


