
 

 

 

EDITAL DE VENDA DIRETA E INTIMAÇÃO 

 

ALEXANDRE RECH, Leiloeiro Oficial, matriculado na JUCERGS sob nº. 268/2010, devidamente autorizado pela 

EXMO(A). SR(A). DR(A). LUÍS CLÓVIS MACHADO DA ROCHA JUNIOR, JUIZ DE DIREITO da 2ª Vara Cível da Comarca 

de Carazinho/RS, venderá na forma direta, o(s) bem(ns) penhorado(s) a seguir relacionado(s): 
 

Processo nº 009/1.16.0004585-7: Exequente: Badesul / Executados: Ecoterm Indústria e Comércio Ltda, Navilio 

Antonio Brandellero, Juvenira Danieli Brandellero, Roberto Brandellero e Juliana Schmitt 

Bem(ns): UMA FRAÇÃO DE TERRAS DE CULTURA, sem construção, com a área de 47.555,72m² (quarenta e sete 

mil, quinhentos e cinquenta e cinco metros e setenta e dois decímetros quadrados), situada no lugar denominado 

Lagoas, no 1º Distrito deste Município, com as seguintes medidas e confrontações: ao NORTE, por cerca, em 

34,53m (trinta e quatro metros e cinquenta e três centímetros) e por outro alinhamento em 147,88m (cento e 

quarenta e sete metros e oitenta e oito centímetros) com terras de Silvio Antônio Luft; ao SUL, em 350,52m 

(trezentos e cinquenta metros e cinquenta e dois centímetros) com a estrada municipal Parque da Cidade, a qual 

confronta do outro lado, com terras de Fernando Ludwig; ao LESTE, em 150,54m (cento e cinquenta metros e 

cinquenta e quatro centímetros) com uma sanga, a qual confronta do outro lado, com terras de Adilar Carvalho 

Hoffmann e, noutra parte, por cerca, em 72,54m (setenta e dois metros e cinquenta e quatro centímetros) com 

terras de Adilar Carvalho Hoffmann; e, ao OESTE, por cerca, em 194,29m (cento e noventa e quatro metros e vinte 

e nove centímetros) e por outro alinhamento, em 14,62m (quatorze metros e sessenta e dois centímetros) com 

terras de Silvio Antônio Luft. INCRA: 858064.040444-8 (Av.2/38.202). Conforme laudo de avaliação, sobre o imóvel 

existe as seguintes benfeitorias não averbadas na matrícula: uma casa de alvenaria com aproximadamente 

800,00m²; um galpão; piscina; salão de festa; 02 açudes; campo de futebol; portão eletrônico; encanamento de 

água (em fonte natural); energia trifásica e sistema de aquecimento solar; outra casa de alvenaria de 6,00m x 

8,00m. O imóvel está registrado junto ao C.R.I. de Carazinho, sob o nº 38.202 (conforme matrícula atualizada até 

19/07/2018), e foi avaliado em R$-2.700.000,00 (dois milhões e setecentos mil reais). 
Hipoteca: em favor de BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. – Agência de Fomentos (Av.1/38.202 e R.3/38.202). 

Ação de Execução: 5000139-39.2016.4.04.7118, da 1ª Vara Federal de Carazinho/RS (Av.4/38.202). 

Penhora: junto ao processo nº 0020595-91.2016.5.04.0561 da Vara do Trabalho de Carazinho/RS (R.5/38.202). 
 

 

O(s) bem(ns) será(ão) ofertado/vendido(s) pelo prazo de 90 (noventa dias), pela melhor oferta. O bem será 
vendido por no mínimo 60% do valor da sua avaliação. As condições de pagamento são, preferencialmente à vista, 
ou entrada de 30%, podendo o saldo ser parcelado em até seis vezes, mediante depósito judicial. 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 venda e correrá por conta do comprador 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. Nenhuma diferença porventura 
comprovada nas dimensões dos imóveis pode ser invocada, a qualquer tempo, como motivo para compensações 
ou modificações no preço ou nas condições de pagamento, ficando a sua regularização a cargo do adquirente. 
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. 
Do que para constar, expedi o presente Edital, que será publicado e afixado nos termos da lei. 
 
Carazinho/RS, 27 de março de 2019. 

 

 

 

Alexandre Rech                                                                         Luís Clóvis Machado Da Rocha Junior                  

Leiloeiro Oficial                                                                                              Juiz de Direito 


