
 

            EDITAL DE VENDA DIRETA  

ALEXANDRE RECH, Leiloeiro Oficial, matriculado na JUCERGS sob nº. 268/2010, devidamente autorizado pela 
EXMA. SRA. DRA. ANDREIA DOS SANTOS ROSSATTO, JUÍZA DE DIREITO da Vara Judicial Cível da Comarca de 
Sarandi/RS, venderá em Leilão, na forma direta, o(s) bem(ns) penhorado(s) a seguir relacionado(s): 
Processo n° 069/1.04.0000520-1. Exequente: Estado do Rio Grande do Sul / Executado: Fredo Comércio e 
Representações Ltda, Ari Alberto Freddo Filho e outros (3). 
Bem(ns):  
LOTE -1-) UM TERRENO URBANO, LOTE 161, da quadra “H”, no Loteamento Freddo, com área de 587,93m², sem 
benfeitorias, localizado entre as ruas A, rua Santa Terezinha, Rua D e Rua E. O imóvel encontra-se matriculado junto 
ao C.R.I. de Sarandi/RS, sob o nº 6.925, Livro 2 – RG (conforme matrícula atualizada até 22/12/2014) e foi avaliado 
em R$-52.913,70 (cinquenta e dois mil, novecentos e treze reais e setenta centavos); 
Notícia de Penhora: junto ao processo nº 069/1.04.0000520-1, da Vara Judicial da Comarca de Sarandi (Av. 
46/6.925 e R.57/6.925); 
LOTE 2-) UM TERRENO URBANO, LOTE 162, da quadra “H”, no Loteamento Freddo, com área de 587,93m², sem 
benfeitorias, localizado entre as ruas A, rua Santa Terezinha, Rua D e Rua E. O imóvel encontra-se matriculado junto 
ao C.R.I. de Sarandi/RS, sob o nº 6.925, Livro 2 – RG (conforme matrícula atualizada até 22/12/2014) e foi avaliado 
em R$-52.913,70 (cinquenta e dois mil, novecentos e treze reais e setenta centavos); 
Notícia de Penhora: junto ao processo nº 069/1.04.0000520-1, da Vara Judicial da Comarca de Sarandi (Av. 
46/6.925 e R.57/6.925); 
LOTE 3-) UM TERRENO URBANO, LOTE 163, da quadra “H”, no Loteamento Freddo, com área de 587,93m², sem 
benfeitorias, localizado entre as ruas A, rua Santa Terezinha, Rua D e Rua E. O imóvel encontra-se matriculado junto 
ao C.R.I. de Sarandi/RS, sob o nº 6.925, Livro 2 – RG (conforme matrícula atualizada até 22/12/2014) e foi avaliado 
em R$-52.913,70 (cinquenta e dois mil, novecentos e treze reais e setenta centavos); 
Notícia de Penhora: junto ao processo nº 069/1.04.0000520-1, da Vara Judicial da Comarca de Sarandi (Av. 
46/6.925 e R.57/6.925); 
LOTE 4-) UM TERRENO URBANO, LOTE 164, da quadra “H”, no Loteamento Freddo, com área de 587,93m², sem 
benfeitorias, localizado entre as ruas A, rua Santa Terezinha, Rua D e Rua E. O imóvel encontra-se matriculado junto 
ao C.R.I. de Sarandi/RS, sob o nº 6.925, Livro 2 – RG (conforme matrícula atualizada até 22/12/2014) e foi avaliado 
em R$-52.913,70 (cinquenta e dois mil, novecentos e treze reais e setenta centavos); 
Notícia de Penhora: junto ao processo nº 069/1.04.0000520-1, da Vara Judicial da Comarca de Sarandi (Av. 
46/6.925 e R.57/6.925); 
LOTE 5-) UM TERRENO URBANO, LOTE 176, da quadra “H”, no Loteamento Freddo, com área de 444,00m², 
quarteirão nº 469, nesta cidade de Sarandi/RS, com as seguintes confrontações e dimensões gerais: ao NORTE, 
onde mede 12,00m com o lote nº 175; ao SUL, onde mede 12,00m e faz frente com a rua Santa Terezinha, lado 
ímpar; ao LESTE, onde mede 37,00m com o lote nº 178; ao OESTE, onde mede 37,00m com o lote nº 174. O imóvel 
dista da esquina formado pelas ruas “E” e rua Santa Terezinha, onde faz frente 42,00m. O quarteirão é formado 
pelas ruas Santa Lúcia, rua “E”, rua Santa Terezinha, e faixa de domínio da RS-404. O imóvel encontra-se 
matriculado junto ao C.R.I. de Sarandi/RS, sob o nº 18.843, Livro 2 – RG e foi avaliado em R$-39.960,00 (trinta e 
nove mil, novecentos e sessenta reais); 
Notícia de Penhora: junto ao processo nº 069/1.04.0000520-1, da Vara Judicial da Comarca de Sarandi (Av. 
46/6.925 e R.57/6.925); 
LOTE 6-) UM TERRENO URBANO, LOTE 177, da quadra “H”, no Loteamento Freddo, com área de 444,00m², sem 
benfeitorias, localizado entre as ruas A, rua Santa Terezinha, Rua D e Rua E. O imóvel encontra-se matriculado junto 
ao C.R.I. de Sarandi/RS, sob o nº 6.925, Livro 2 – RG (conforme matrícula atualizada até 22/12/2014) e foi avaliado 
em R$-39.960,00 (trinta e nove mil, novecentos e sessenta reais); 
Notícia de Penhora: junto ao processo nº 069/1.04.0000520-1, da Vara Judicial da Comarca de Sarandi (Av. 
46/6.925); 



 

LOTE 7-) UM TERRENO URBANO, LOTE 178, da quadra “H”, no Loteamento Freddo, com área de 444,00m², 
quarteirão nº 469, nesta cidade de Sarandi/RS, com as seguintes confrontações e dimensões gerais: ao NORTE, 
onde mede 12,00m com o lote nº 177; ao SUL, onde mede 12,00m e faz frente com a rua Santa Terezinha, lado 
ímpar; ao LESTE, onde mede 37,00m com os lotes nºs 182, 183 e 184; ao OESTE, onde mede 37,00m com o lote nº 
176. O imóvel dista da esquina formado pelas ruas “E” e rua Santa Terezinha, onde faz frente 30,00m. O quarteirão 
é formado pelas ruas Santa Lúcia, rua “E”, rua Santa Terezinha, e faixa de domínio da RS-404. O imóvel encontra-se 
matriculado junto ao C.R.I. de Sarandi/RS, sob o nº 18.842, Livro 2 – RG e foi avaliado em R$-39.960,00 (trinta e 
nove mil, novecentos e sessenta reais); 
Notícia Penhora: junto ao processo nº 069/1.04.0000520-1, da Vara Judicial da Comarca de Sarandi (Av. 46/6.925) 
LOTE 8-) UM TERRENO URBANO, LOTE 179, da quadra “H”, no Loteamento Freddo, com área de 360,00m², sem 
benfeitorias, localizado entre as ruas A, rua Santa Terezinha, Rua D e Rua E. O imóvel encontra-se matriculado junto 
ao C.R.I. de Sarandi/RS, sob o nº 6.925, Livro 2 – RG (conforme matrícula atualizada até 22/12/2014) e foi avaliado 
em R$-32.400,00 (trinta e dois mil e quatrocentos reais); 
Notícia de Penhora: junto ao processo nº 069/1.04.0000520-1, da Vara Judicial da Comarca de Sarandi (Av. 
46/6.925 e R.57/6.925); 
LOTE 9-) UM TERRENO URBANO, LOTE 180, da quadra “H”, no Loteamento Freddo, com área de 375,00m², sem 
benfeitorias, localizado entre as ruas A, rua Santa Terezinha, Rua D e Rua E. O imóvel encontra-se matriculado junto 
ao C.R.I. de Sarandi/RS, sob o nº 6.925, Livro 2 – RG (conforme matrícula atualizada até 22/12/2014) e foi avaliado 
em R$-33.750,00 (trinta e três mil, setecentos e cinquenta reais); 
Notícia de Penhora: junto ao processo nº 069/1.04.0000520-1, da Vara Judicial da Comarca de Sarandi (Av. 
46/6.925 e R.57/6.925); 
LOTE 10-) UM TERRENO URBANO, LOTE 181, da quadra “H”, no Loteamento Freddo, com área de 375,00m², sem 
benfeitorias, localizado entre as ruas A, rua Santa Terezinha, Rua D e Rua E. O imóvel encontra-se matriculado junto 
ao C.R.I. de Sarandi/RS, sob o nº 6.925, Livro 2 – RG (conforme matrícula atualizada até 22/12/2014) e foi avaliado 
em R$-33.750,00 (trinta e três mil, setecentos e cinquenta reais); 
Notícia de Penhora: junto ao processo nº 069/1.04.0000520-1, da Vara Judicial da Comarca de Sarandi (Av. 
46/6.925 e R.57/6.925); 
LOTE 11-) UM TERRENO URBANO, LOTE 182, da quadra “H”, no Loteamento Freddo, com área de 375,00m², sem 
benfeitorias, localizado entre as ruas A, rua Santa Terezinha, Rua D e Rua E. O imóvel encontra-se matriculado junto 
ao C.R.I. de Sarandi/RS, sob o nº 6.925, Livro 2 – RG (conforme matrícula atualizada até 22/12/2014) e foi avaliado 
em R$-33.750,00 (trinta e três mil, setecentos e cinquenta reais); 
Notícia de Penhora: junto ao processo nº 069/1.04.0000520-1, da Vara Judicial da Comarca de Sarandi (Av. 
46/6.925 e R.57/6.925); 
LOTE 12-) UM TERRENO URBANO, LOTE 183, da quadra “H”, no Loteamento Freddo, com área de 375,00m², sem 
benfeitorias, localizado entre as ruas A, rua Santa Terezinha, Rua D e Rua E. O imóvel encontra-se matriculado junto 
ao C.R.I. de Sarandi/RS, sob o nº 6.925, Livro 2 – RG (conforme matrícula atualizada até 22/12/2014) e foi avaliado 
em R$-33.750,00 (trinta e três mil, setecentos e cinquenta reais); 
Notícia de Penhora: junto ao processo nº 069/1.04.0000520-1, da Vara Judicial da Comarca de Sarandi (Av. 
46/6.925 e R.57/6.925); 
LOTE 13-) UM TERRENO URBANO, LOTE 184, da quadra “H”, no Loteamento Freddo, com área de 375,00m², sem 
benfeitorias, localizado entre as ruas A, rua Santa Terezinha, Rua D e Rua E. O imóvel encontra-se matriculado junto 
ao C.R.I. de Sarandi/RS, sob o nº 6.925, Livro 2 – RG (conforme matrícula atualizada até 22/12/2014) e foi avaliado 
em R$-33.750,00 (trinta e três mil, setecentos e cinquenta reais); 
Notícia de Penhora: junto ao processo nº 069/1.04.0000520-1, da Vara Judicial da Comarca de Sarandi (Av. 
46/6.925 e R.57/6.925); 
 

O(s) bem(ns) será(ão) ofertado/vendido(s) pela prazo de 90 (noventa dias), ou até a venda efetiva. 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. 
Sarandi/RS, 28 de agosto de 2017. 

 
 

Alexandre Rech                                                                            Andreia dos Santos Rossatto 
Leiloeiro Oficial                                                                                      Juíza de Direito 

 


