
 

 

 
EDITAL DE VENDA DIRETA e INTIMAÇÃO 

 

ALEXANDRE RECH, Leiloeiro Oficial, matriculado na JUCERGS sob nº. 268/2010, devidamente autorizado pelo EXMA. 
SRA. DRA. RUBIANE SOLANGE GASSEN ASSIS, JUÍZA do TRABALHO SUBSTITUTA da Vara do Trabalho de Carazinho/RS, 
venderá de Forma Direta, na forma da lei, o(s) bem(ns) penhorado(s) a seguir relacionado(s): 
Processo n° 0001084-15.2013.5.04.0561: Reclamante: Fátima Rosane Miranda Fernandes / Reclamado: Associação 

Recreativa, Social E Esportiva Harmonia  

Bem(ns): UM TERRENO URBANO, COM A ÁREA DE 19.698,11m² (dezenove mil seiscentos e noventa e oito metros e 

onze decímetros quadrados), situado no lado ímpar da Rua Leoveral Subtil, distante 413,25m (quatrocentos e treze 

metros e vinte e cinco centímetros) da esquina com a Rua Dona Júlia, no quarteirão formado por mais as Ruas 25 de 

Julho, Silveira Martins e Uruguai, na Vila Santo Antônio, na cidade de Carazinho/RS, lote nº 44 da quadra 085 do setor 

005, com as seguintes medidas e confrontações: ao NOROESTE, em 106,00m (cento e seis metros) com o lote 050 e, 

noutra parte, em 18,50m (dezoito metros e cinquenta centímetros) com áreas de terras de Edson Miguel de Souza e em 

100,93m (cem metros e noventa e três centímetros) com área de Getúlio Ernani Hahn; ao SUDOESTE, em 234,47m 

(duzentos e trinta e quatro metros e quarenta e sete centímetros) com área de terras de Tiago Marcelo Prates Spier; ao 

LESTE, em 97,90m (noventa e sete metros e noventa centímetros) com o lote 043 e em 10,00m (dez metros) com área 

de terras de Getúlio Ernani Hahn; e ao SUDOESTE, em 65,00m (sessenta e cinco metros) com a Rua Leoreval Subtil onde 

faz frente e, em 43,00m (quarenta e três metros) com o lote 050. Sobre o imóvel existem as seguintes benfeitorias não 

averbadas na matrícula: 1-) Um Quiosque Octogonal, coberto com pré-laje e manta asfáltica, com 60m² de área 

construída aproximadamente, 2-) Um anexo de alvenaria para residência do ecônomo, conjugado ao item 1, com 63m de 

área construída; 3-) Duas canchas de bocha, contíguas, cobertas com telhas de fibrocimento, paredes vasadas, área 

construída total aproximadamente de 200m²; 4-) Duas piscinas, sendo uma para adultos com 25m de comprimento 

aproximadamente e uma pequena para crianças; 5-) Uma recepção e guarita de alvenaria, mal conservadas, com área 

construída total aproximadamente de 100m². O imóvel encontra-se matriculado junto ao C.R.I. de Carazinho, sob o nº 

37.345, Livro 2 – RG, e foi avaliado em R$-2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais). 
 

O(s) bem(ns) será(ão) ofertado/vendido(s) pela prazo de 60 (sessenta dias) pelo valor mínimo de R$-1.400.000,00(um 

milhão e quatrocentos mil reais). As condições de pagamento são: à vista, ou a prazo, sendo a entrada de 30% por cento 

e o saldo em até 36 (trinta e seis) parcelas, com correção monetária pelo IPCA-E. As propostas deverão ser encaminhadas 

ao leiloeiro, acompanhada de cópia dos documentos pessoais dos interessados, se pessoa física, ou do(a) representante 

legal, se jurídica, bem como dos atos constitutivos da empresa. A comissão do Leiloeiro é de 10% (dez por cento) do valor 

da arrematação e correrá por conta do comprador/arrematante e deverá ser efetuada à vista (dinheiro/cheque, bem 

como as despesas correspondentes a transferência, imissão na posse, imposto de transferência, registro, baixa de ônus e 

demais débitos existentes, exceto aqueles que se sub-rogam ao preço conforme dispõe o parágrafo único do artigo 130 

do Código Tributário Nacional (impostos, multas, tributos, taxas, encargos e demais ônus), de modo que o(s) futuro(s) 

arrematante(s) recebe o(s) bem(ns) livre(s) e desembaraçado(s). Havendo desistência do proponente após a sua 

efetivação/homologação sem motivo justificado, este perderá o valor da caução, que será revertido em favor da 

execução. 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. 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. 687, § 5°, do CPC. Informações pelo site www.rechleiloes.com.br, 

e-mail: contato@rechleiloes.com.br ou pelos Fones: (0xx55) 99978-9496 ou (0xx54) 99122-6399.  
 

Carazinho/RS, 05 de julho de 2017. 

 

Alexandre Rech        Rubiane Solange Gassen Assis  
Leiloeiro Oficial           Juíza Do Trabalho 
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