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EDITAL DE INTIMAÇÃO E LEILÃO  

 
PROCESSO Nº:         5003977-66.2018.8.21.0019 

EXEQÜENTE:         CONDOMÍNIO VICENTE KIELING 
EXECUTADO:         ANDRE LUIS AUGUSTIN E ADRIANE LUISA SILVER 

 
DARCI MÜLLER, Leiloeiro Oficial, matrícula nº 117/95 JUCISRS, por ordem da 
Exma. Sra. Dra. Juíza de Direito do Juizado supra referido, promoverá o leilão judicial 
eletrônico, na forma dos Arts. 881 e seguintes do CPC, do bem penhorado e abaixo 
descrito, em primeiro leilão, devendo receber lances on-line até o dia 25 de JANEIRO 
de 2022, às 10:30 horas. Caso não seja arrematado no 1º leilão, por valor igual ou 
superior ao de avaliação, fica designado, desde já, para receber lances on-line até o dia 
01 de FEVEREIRO de 2022, às 10:30 horas, pelo maior lanço, a partir de 50% da 
avaliação.   
 
Ficam as partes, inclusive esposo(a) se casadas(os) forem, desde já intimadas pelo 
presente edital, caso não localizadas, em consonância com o parágrafo único do art. 
889 do CPC. Maiores informações com o Leiloeiro através dos fones (51) 3242.1388, 
98401.5742, 98405.1548. 
 
Pagamento preferencialmente à vista, podendo ser parcelado em até 30 parcelas, 
mensais e consecutivas, corrigidas pelo IGP-M (Foro), com depósito de 25% do lanço 
ofertado. O bem será isento para o arrematante dos créditos tributários relativos a 
impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse, e bem assim 
os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, conforme § 1o Art. 
908 do CPC/2015. 
Em consonância com o § 2º do Art. 887, CPC, a publicação do edital de leilão constará 
no site do leiloeiro: www.mullerleiloes.com.br 
 
DESCRIÇÃO E AVALIAÇÃO DO(S) BEM(NS) PENHORADO(S):  
O APARTAMENTO nº 402, do Bloco 59, entrada nº 175 da projetada Rua Cinco, 
situado no 4º pavimento, de frente a direita de quem entra no bloco, com a área real 
privativa de 41,00 metros quadrados, área real de uso comum de 5,37 metros 
quadrados, perfazendo a área real total de 46,37 metros quadrados, correspondendo-lhe 
uma fração ideal de 0,00175612 no condomínio e no terreno respectivo, situado no 
Bairro  Canudos, localizado dentro de um quarteirão maior, formado pelas avenidas 
Mundo Novo e Sapiranga, rua Karl Schmidt, medindo 210,37 metros ao sul, no 
alinhamento da Rua Cinco e, na face oposta, ao norte em linha quebrada mede: 
partindo da divisa com imóvel de Armando Lara, situada a oeste, mede na direção 
oeste-leste, no alinhamento da avenida Sapiranga, 90,73 metros; ao fim dos quais 
dobra na direção norte-sul e mede, na divisa com o lote de propriedade da Cooperativa 
Habitacional Intersindical Mundo Novo Ltda., 24,30 metros; ao fim dos quais dobra na 
direção oeste-leste e mede ainda na divisa com o lote 2, 24,30 metros; ao fim dos quais 
dobra na direção sul-norte e mede com o lote 2, 12,10 metros; ao fim dos quais, dobra 
na direção leste-oeste e mede, ainda na divisa com o lote 2, 7,60 metros; ao fim dos 
quais dobra na direção suleste-noroeste, ainda na divisa com o lote 2, 13,04 metros; ao 
fim dos quais dobra na direção oeste-leste e no alinhamento da Avenida Sapiranga, 
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medindo até a divisa com imóvel de propriedade de Valdomiro Graeff e outros, a leste, 
mede 106,41 metros; tendo de extensão de frente aos fundos, em ambos os lados, 
158,00 metros, dividindo-se por um lado, ao oeste, com imóvel de Armando Lara e 
pelo outro lado, ao leste, com imóvel de Valdomiro Graeff e outros e fecha o 
perímetro. Matrícula 40.380 do Registro de Imóveis de Novo Hamburgo/RS. Consta 
hipoteca em favor de Habitasul Crédito Imobiliário S/A., caucionado ao Banco 
Nacional de Habitação. Constam penhoras nos processos: 019/1.10.0005025-1 e 
019/1.18.0004879-0. Avaliação: R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais) em 
09 de julho de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


