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                           EDITAL DE PRAÇA E INTIMAÇÃO 
 

 

1ª PRAÇA: 22 de junho de 2021 – às 14:00 horas. 
2ª PRAÇA: 29 de junho de 2021 – às 14:00 horas. 

                        ELETRÔNICO:   www.alemaoleiloeiro.com.br 
 
 
 FRANCISCO HILLESHEIM, leiloeiro oficial, devidamente autorizado pela 
Meritíssima Doutora Odete Carlin, Juíza da 4ª Vara do Trabalho de Passo Fundo/RS, 
venderá no dia, hora e portal acima citados, na modalidade online, o imóvel a seguir 
descrito, penhorado nos autos do Processo nº. 0020582-06.2018.5.04.0664 que Paulo 
Roberto Trevisol litiga com DKM Comércio de Combustíveis EIRELI:  

50% do imóvel que compõe a matrícula 83.737: Apartamento 102 do Edifício 
“Condomínio Vergueiro Center”, da Av. 7 de setembro, n.º 55 – Passo Fundo/RS, 

esquina com a Rua Lavapés, localizado, o apartamento, no segundo andar ou quarto 
pavimento, com acesso para a Rua Lavapés por arcas de circulação comum e escadas, 
posicionamento de frente para a Av. 7 de setembro, o quarto contado da esquerda para a 
direita, estando o observador postado na citada avenida, de frente para o prédio. Integra a 
composição deste apartamento o BOX 07, localizado no subsolo ou primeiro pavimento, 
posicionado junto as divisas norte e oeste, à esquerda de quem da Rua Lavapés olhar, o 
oitavo contado da frente para os fundos, confrontando: ao norte, com a parede lateral 
norte; ao Sul, com o box 08; ao Leste, com a circulação de veículos; e, ao Oeste, com a 
parede lateral oeste. Este conjunto tem a área global de 86,2707m²; área privativa de 
70,4500m², e área de uso comum de divisão proporcional de 15,8207m², correspondendo-
lhe a fração de 0,03861/1,00000 no terreno, conforme matrícula 83.737, ficha 01, Livro n.º 
2 do ORI de Passo Fundo/RS. 
Avaliação de 50% do imóvel em R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) – nov./20.  
GRAVAMES: Av.4 – Caução a locadora Lourenci & Pitol Ltda, e a Locatária ES Const. E 
Inc. Ltda. Av.5 – Indisponibilidade no processo 0020582-06.2018.5.04.0664. 

Se não houver licitante, dito bem será levado à 2º Praça, pela melhor oferta, desde 
que não caracterize preço vil, conforme art. 891 do CPC. Pagamento da arrematação, 

conforme art. 888 §2º e §4º da CLT. Ficarão ao encargo do arrematante, despesas com 
transferência de titularidade e demais atos necessários aos registros dos bens sendo 
ônus do interessado em arrematar verificar eventuais valores pendentes e a incidirem 
junto ao CRI.  Nos termos dos artigos 130, parágrafo único, e 186 do CTN, no caso de 
bem imóvel, as despesas relativas ao registro da carta de adjudicação/arrematação, 
taxas, débitos fiscais e condominiais sub-rogam-se no preço, cabendo ao 
adjudicante/arrematante o bem livre e desembaraçado.   Os valores devidos ao leiloeiro 
consistirão em despesas com a publicação de edital em jornais, além das comissões.  As 
despesas com a publicação de edital em jornais serão devidas a partir da data em que ela 
for contratada pelo leiloeiro. As comissões, que somente serão exigíveis após a 
publicação do edital, serão pagas diretamente ao leiloeiro pelo arrematante na base de 
5%, incidentes sobre o valor da arrematação (ou pelo adjudicante, em caso de 
adjudicação após a realização da hasta). A reclamada arcará com as comissões nos 
casos de anulação do leilão após a alienação, por motivos não relacionados a atos do 
leiloeiro, na base de 5% sobre o valor da arrematação; no percentual de 3% sobre o valor 
da avaliação, em caso de suspensão por acordo entre as partes ou remição total da 
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execução e na proporção de 1% na hipótese de não haver licitantes no leilão, no último 
caso, limitada ao valor de R$ 1.890,00. Por outro lado, para o caso de suspensão do 
leilão por adjudicação antes da praça, o exequente pagará ao leiloeiro 1% sobre o valor 
da avaliação. Deverão os licitantes ofertar lances online através do portal 
www.alemaoleiloeiro.com.br. Ficam intimados os devedores, pelo presente edital, 
suprindo, assim, as exigências contidas no Art. 889 do CPC. Informações com o leiloeiro 
pelo fone (54) 99626-8585 / 99605-0234 ou www.alemaoleiloeiro.com.br. 
                                                     
  
 
 
Francisco Hillesheim                                                Odete Carlin 
   Leiloeiro Oficial                                                    Juíza de Direito 


