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EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO 

 
 

1º LEILÃO: 20 de maio de 2021 – às 14hs e 30min. 
2º LEILÃO: 27 de maio de 2021 – às 14hs e 30min. 

ELETRÔNICO: www.alemaoleiloeiro.com.br 
 
 FRANCISCO HILLESHEIM, leiloeiro oficial, devidamente autorizado pelo 
Meritíssimo Doutor Paulo André de França Cordovil, Juiz da Vara do Trabalho de 
Lagoa Vermelha/RS, venderá no dia, hora e portal acima citados, os bens a seguir 
descritos, referentes ao Processo nº. 0020776-37.2017.5.04.0471 que Adriana 

Getriz Fritsch Novinski e outros (4) litiga com Cerâmica São Francisco Ltda - Me: 

Fração ideal de 15.400m², do imóvel rural, em terras de cultura com a área total de 
448.772m², situado na Secção São Francisco, Ibiaça/RS, com as seguintes 
confrontações atualizadas: ao Norte, com terras de herdeiros de João Gonçalves, 
Valentim Dal Moro e Gustavo Telles; atualmente , com terras de herdeiros de João 
Gonçalves; ao Sul, com a estrada de São Francisco-Secção Bom Jesus, terras de 
Octacilio Machado e Sebastião e João Guimarães, atualmente, estrada que leva a 
Secção São Ricardo e com terras de Valdomiro Ramos Gritti; ao Leste: com terras de 
herdeiros de Manoel Serrano, de Octacilio Machado e com as terras da Firma 
Reichmann, atualmente, com terras de Octacilio Machado; e, ao Oeste: pela estrada 
geral Secção Bom Jesus a Secção São Francisco, com terras de Valentin Dal Moro, 
Valdomiro Ramos Gritti e de Ivo Rodrigues de Lima, com terras de Valentin Dal Moro e 
de Antonio Gomes da Silva. Benfeitorias: um pavilhão composto por toras de madeira; 
uma casa de tijolos à vista, de aprox. 60m²; uma casa de alvenaria, de aprox. 70m², 
conforme matrícula n.º 1.385 do ORI de Ibiaça. 
Avaliado em R$ 327.400,00 – 17/11/2020. 

Se não houver licitante no Primeiro Leilão, dito bem, será levado a Segundo Leilão, pela 
melhor oferta desde que não caracterize preço vil, conforme dispões o Art. 891 do CPC. 
É admitida a arrematação do bem para pagamento parcelado, nos termos previstos no 
artigo 895, do NCPC. O bem será ofertado, conforme art. 893 do CPC.  Será devida a 
comissão 2,5% calculados sobre o valor da avaliação, em caso de pagamento do débito, 
remição ou acordo entre as partes, antes da realização do leilão, e, em 5% calculados 
sobre o valor do lance vencedor, em caso de pagamento do débito, remição ou acordo 
entre as partes, após a realização do leilão com resultado positivo. Deverão os licitantes 
ofertar lances "online" através do portal www.alemaoleiloeiro.com.br.  O(s) bem(ns) 
será(ão) vendido(s) no estado em que se encontra(m), sem  garantia, constituindo ônus 
do interessado verificar suas condições.  Comissão do leilão: cinco por cento sobre o 
valor da arrematação. Ficam intimados os devedores, pelo presente edital, suprindo, 
assim, as exigências contidas no Art. 889 do CPC. O imóvel será vendido com as áreas 
e descrições mencionadas no Edital e outros veículos de comunicação, são meramente 
enunciativos sendo de responsabilidade do arrematante sua devida demarcação do 
imóvel. O imóvel será vendido no estado em que se encontram não podendo o 
arrematante alegar desconhecimento das condições, características, estado de 
conservação, bem como da localização do imóvel adquirido, não sendo cabível pleitear a 
rescisão da venda em tais hipóteses. Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica 
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ciente que será o responsável pelas providências de desocupação do mesmo. Correrão 
por conta do comprador todas as despesas e providências relativas à aquisição do 
imóvel no Leilão, destacando-se, mas não estando limitadas as seguintes: Escritura 
pública, imposto de transmissão, taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários, 
registro, demarcações, averbações de benfeitorias, levantamento de eventual restrição 
imposta por Lei de zoneamento e uso do solo, legislação ambiental, etc... Acaso não 
houver licitante, proceder-se-á a VENDA DIRETA do bem, em conformidade com o 
art. 888, § 3º, da CLT, pela melhor proposta, conforme determinado no ID 1635fd7. 
Informações com o leiloeiro, fone (54) 99626-8585 ou www.alemaoleiloeiro.com.br. 

 
 
 
    Francisco Hillesheim                                            Paulo André de França Cordovil 
       Leiloeiro Oficial                                                              Juiz do Trabalho 
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