
 

 

 
EDITAL DE VENDA DIRETA e INTIMAÇÃO 

 

 

ALEXANDRE RECH, Leiloeiro Oficial, matriculado na JUCERGS sob nº. 268/2010, devidamente autorizado pelo 
EXMO. SR. DR. JAIRO CARDOSO SOARES, Juiz de Direito da 3ª Vara Judicial Cível da Comarca de Frederico 
Westphalen/RS, Venderá de Forma Direta, na forma da lei estabelecida, o(s) bem(ns) penhorado(s) a seguir 
relacionado(s): 

Processo n° 049/1.06.0001218-9: Exequente: Fazenda Nacional/ Executada: Noeli Piaia Zancan 
Bem(ns):  QUINHÃO PERTENCENTE A EXECUTADA sobre O LOTE URBANO N.1 da quadra L, com área de 1.414m², 
situado a Rua Carlos Gomes, esquina com a José do Patrocínio, nesta cidade de Palmitinho/RS, confrontando ao 
NORTE, com a rua José do Patrocínio; ao SUL, com a rua Carlos Gomes e lote urbano n.13; ao LESTE, com o lote n. 13; e, 
ao OESTE, com a rua Carlos Gomes. Benfeitorias: Uma casa de alvenaria de 9x14 metros de lados, 126m² residencial, 
aberturas em madeira com venezianas, 8 cômodos, coberta com telhas e barro. Um prédio em alvenaria, área total de 
588,72m², dois pisos, sendo o primeiro (terreo) comercial, medindo 13,20x22,30metros de lados e o segundo piso com 
a mesma medida, residencial, sendo dois apartamentos, com 10 cômodos cada um, cobertura chapas de cimento 
amianto, aberturas de madeira e de ferro. O imóvel está matriculado junto ao C.R.I. de Palmitinho/RS, Comarca de 
Frederico Westphalen sob o n. 1.162 e foi avaliado em R$-110.000,00 (cento e dez mil reais). 
Condôminos: Ieda Maria Piaia Basso, Paulo José Balestrin Piaiai, Neusa Piaia Weis, Ivo Balestrin Piaia, Enio Balestrin Piaia, 
Nilton Balestrin Piaiai e Nair Piaia Getelina. 
Depositária: Noeli Piaiai Zancan, Rua Carlos Gomes, 220, Centro, Palmitinho/RS, CEP 98430-000. 
 

O(s) bem(ns) será(ão) ofertado(s) pelo prazo de 30 (trinta) dias á contar da intimação das partes, quando neste 
período, será(ão) recebida(s) proposta(s) de compra do(s) bem(ns), que poderá(ão) ser(em) formulada(s) 
pessoalmente ao Leiloeiro, ou através do preenchimento e envio da(s) “Proposta de Compra”, diponível junto ao 
anúncio do(s) ben(ns) disponível(eis) no web-site www.rechleiloes.com.br, ou solicitado através do e-mail 
contato@rechleiloes.com.br, juntamente com a cópia dos documentos de identificação(Física/Jurídica) e 
comprovante de endereço do(s) proponente(s). A(s) proposta(s) de compra(s) enviada(s) no prazo previsto 
é(serão) irrevogável(eis) e será(ão) enviada(s) ao Juízo competente para análise e homologação/rejeição da 
proposta. Decorrido o prazo da venda direta, não será(ão)mais recebida(s)/aceita(s) a(s) proposta(s). O 
pagamento poderá ser realizado á vista, ou, nas condições de parcelamento previstas no artigo 895 do Código de 
Processo Civil. A comissão do Leiloeiro é de 10% (dez por cento) sobre o valor da compra e correrá por conta do 
comprador e deverá ser efetuada à vista (dinheiro/cheque) independente da forma de pagamento escolhida. 
Àquele que der causa à anulação da venda direta, perderá em favor do Leiloeiro a comissão a ser paga, 
correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor da compra do(s) bem(ns). Havendo a 
suspensão ou extinção da execução em virtude de acordo antes da venda direta, este somente será suspenso após 
o pagamento das custas e demais despesas processuais, inclusive aquelas do Leiloeiro. Eventuais ônus existentes 
sobre os bens levados a venda direta (impostos, multas, tributos, taxas, encargos e demais ônus) serão sub-
rogados no valor obtido na arrematação conforme disposto no parágrafo único do artigo 130 do CTN, de modo 
que o(s) futuro(s) arrematante(s) recebe o(s) bem(ns) livre(s) e desembaraçado(s). Em caso de não pagamento por 
parte do proponente poderá ser-lhe imposta multa de 20% sobre o valor da avalição, bem como perda da caução 
e da comissão do leiloeiro, conforme dispõe o artigo 897 do CPC. Ficam desde já as partes, seus cônjuges se 
casados forem, credor hipotecário, pignoratício, anticrético, usufrutuário, senhorio direto e demais interessados, 
INTIMADOS pelo presente EDITAL DE INTIMAÇÃO DE VENDA DIRETA, para todos os atos aqui mencionados, caso 
se encontrem em lugar incerto e não sabido ou não venham a ser localizadas pelo(a) Sr.(a) Oficial(a) de Justiça, 
suprindo, assim, a exigência contida no art. 889, §  único do CPC. Informações pelo site www.rechleiloes.com.br, 
e-mail: contato@rechleiloes.com.br ou pelos telefones: (54) 9122-6399 /  (55) 9978-9496.  
Frederico Westphalen/RS, 17 de maio de 2015. 

 
Alexandre Rech  

Leiloeiro Oficial 
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