
 

EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO PARA A VENDA DE BENS DA 
MASSA FALIDA DA CREHNOR SARANDI 

 

1° LEILÃO, dia 11 de Março de 2020, às 13h30min. 
2° LEILÃO, dia 25 de Março de 2020, às 13h30min. 

 

LOCAL DO LEILÃO: On-Line através do Portal www.rechleiloes.com.br, ou Presencial, nas dependências do 
Fórum, sito na Rua Senador Alberto Pasqualini, 1211 (Salão do Júri), em Sarandi/RS, CEP: 99.560-000. 

 

 
A EXMA. SRA. DRA. ANDREIA DOS SANTOS ROSSATTO, JUÍZA DE DIREITO DA VARA DE JUDICIAL DA COMARCA DE 
SARANDI/RS, nomeando o Leiloeiro Público ALEXANDRE RECH, matriculado na JUCERGS sob n°268/2010, faz ciência aos 
interessados que venderá, em LEILÃO PÚBLICO, na forma da lei, em dia, hora e local acima citado, o(s) bem(ns) 
penhorados a seguir relacionado(s), referente ao processo n° 069/1.17.0001369-0 da MASSA FALIDA DA CREHNOR 
SARANDI - Cooperativa Crédito Rural Horizontes Novos de Novo Sarandi (CNPJ n°01.869.822/0001-76): 
 
 

LOTE 1-) UMA MOTOCICLETA HONDA, modelo XLR 125, ano/modelo 2000, placa IJY 2275, Chassi 9C2JD17101R002704, 
RENAVAM 755289838, contendo um total de 25.580 quilômetros, no estado de conservação e funcionamento em que se 
encontra, e foi avaliada em R$ 2.000,00 (dois mil reais). 
Terceiro interessado: Vilson Simas. 
Restrição judicial: junto ao processo nº 158/1.08.0000645-3, da Vara Judicial de Rodeio Bonito/RS. 
 

LOTE 2-) UM CAMINHÃO TRUCK, 6x2, Mercedes Benz, modelo 2014, ano/modelo 1987, placa IDQ 8762, cor Vermelha, 
espécie Carga, Chassi 9BM345408HB755388, RENAVAM 571809480, contendo carroceria de madeira, no estado de 
conservação e funcionamento em que se encontra, e foi avaliado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 
Terceiro interessado: Claudir Cleomar Holz. 
Restrições judiciais: junto aos processos nº 092/3.09.0000188-0 e 092/1.12.0000211-0, da Vara Judicial da Comarca de 
Constantina/RS. 
Alienação Fiduciária: em favor do Banco do Brasil S/A. 
 

LOTE 3-) UM CAMINHÃO 3/4, 4x2, Mercedes Benz, modelo 709, ano/modelo 1995/1996, placa AGD 0761, RENAVAM 
0065.367008-7, Chassi: 9BM688102SB079953, cor amarela, diesel, contendo carroceria de madeira, no estado de 
conservação e funcionamento em que se encontra, e foi avaliado em R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais). 
Terceiro interessado: COOPERATIVA DE TRAB RUR E REF AGR DO C OESTE DO PR LTDA. 
Alienação Fiduciária: em favor do Banco do Brasil AS. 
Restrição judicial: junto ao processo nº 0014477-34.2001.8.16.0014, da Justiça Estadual de Londrina/PR e processo 
372/2001/PR, da Vara Cível da Comarca de Laranjeiras do Sul/PR. 
 

LOTE 4-) UM CAMINHÃO 3/4, 4x2, Chevrolet, modelo GM 6000 CUSTOM, ano/modelo 1995/1995, placa BAG 0600, cor 
branca, Chassi: 9BG443NBSSC010474, RENAVAM: 632025042, sem carroceria, no estado de conservação e 
funcionamento em que se encontra, e foi avaliado em R$ 12.000,00 (doze mil reais). 
Terceiro interessado: Concretar Indústria de Pré Moldados de Concreto LTDA. 
Restrições judiciais: processo nº 00560-2008.541.04009, da Vara do Trabalho de Palmeira das Missões/RS. 
RENAJUD: junto aos processos nº 00297200845104002, da Vara do Trabalho de São Jerônimo e processo nº 0012000-
44.2007.5.04.0521 da 3ª Vara do Trabalho de Erechim/RS. 
Alienação Fiduciária: em favor da Cooperativa de Crédito Rural Horizontes Novos de Novo Sarandi/RS. 
 



 

LOTE 5-) UM CAMINHÃO TRUCK, 4X2, Mercedes Benz, modelo 1114, ano/modelo 1988/1988, placa BIC 8057, cor azul, 
Chassi: 9BM344014JB798132, RENAVAM: 414506189, sem carroceria, no estado de conservação e funcionamento em 
que se encontra, e foi avaliado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 
Terceiro interessado: N. C. S. PICOLO. 
Restrições judiciais: junto ao processo nº 020/1.11.0002263-0, da 2ª Vara Judicial de Palmeira das Missões/RS. 
RENAJUD: junto ao processo nº 5002818-87.2013.4.04.7127, da 1ª Vara Federal da Comarca de Palmeira das 
Missões/RS. 
 

LOTE 6-) UM CAMINHÃO TRUCK, 4x2, Mercedes Benz, modelo L1214, ano/modelo 1990/1990, placa IGZ 9121, cor 
vermelha, Chassi: 9BM384004LB883834, RENAVAM: 136400159, sem carroceria, no estado de conservação e 
funcionamento em que se encontra, e foi avaliado em R$ 19.000,00 (dezenove mil reais). 
 

LOTE 7-) UM CAMINHÃO TRUCK, 4x2, Mercedes Benz, modelo 1113, ano/modelo 1977/1977, placa IFU 9461, cor banca, 
Chassi: 34403312345063, RENAVAM: 580767973, sem carroceria, no estado de conservação e funcionamento em que se 
encontra, e foi avaliado em R$ 12.000,00 (doze mil reais). 
Terceiro interessado: Alcindo Picolo. 
Restrições judiciais: junto ao processo nº 020/1.13.0003314-8, da 1ª Vara Judicial de Palmeira das Missões/RS e 
processo nº 020/1.15.0002155-0, da 2ª Vara Judicial de Palmeira das Missões/RS. 
Alienação fiduciária: em favor da Cooperativa de Crédito Rural Horizontes Novos de Novo Sarandi. 
 

LOTE 8-) UM CAMINHÃO 3/4, 4x2, Chevrolet, modelo D40, ano/modelo 1992/1992, cor branca, placa LZQ3600, 
RENAVAM 553627767, carroceria aberta, com carroceria de madeira, no estado de conservação e funcionamento em 
que se encontra, e foi avaliado em R$ 11.000,00 (onze mil reais). 
Terceiro interessado: Geronimo Ignácio Kornoski. 
Alienação fiduciária: em favor da Cooperativa de Crédito Rural Horizontes Novos de Novo Sarandi. 
 

LOTE 9-) UM VEÍCULO GM/CORSA WIND, PLACA ICS4688, RENAVAM: 00631155309, CHASSI: 9BGSCOBWSSC644122 
remarcado: não, ano/modelo fabricação: 1995/1995 cor: verde, no estado de conservação e funcionamento em que se 
encontra, e foi avaliado em R$-3.500,00 (três mil e quinhentos reais). 
Terceiro interessado: João Pedro Matias de Bem. 
Alienação Fiduciária: junto à Cooperativa de Crédito Rural Horizontes Novos de Novo Sarandi. 
RENAJUD: junto aos processos nº 020/1.16.0000709-6, da 3ª Vara Judicial de Palmeira das Missões/RS e processo nº 
133/1.18.0000858-3, da Vara Judicial de Seberi/RS. 
 

LOTE 10-) UMA CAMINHONETA MITSUBISHI/PAJERO GLX 2.8 DIESEL 4P MEC, PLACAS: KHN-5388, RENAVAM: 
00681489090, CHASSI: JNYONV360VJ800112, procedência: importada, ano/modelo fabricação: 1997/1997 cor: azul, no 
estado de conservação e funcionamento em que se encontra, e foi avaliada em R$-12.000,00 (doze mil reais). 
Terceira interessada: Maristela Sutili. 
 

AUTOMÓVEIS: DEPOSITADOS NO DEPÓSITO RECH LEILÕES, NA BR 386, KM 135, BAIRRO PAPAGAIO, SARANDI/RS. 
 
 
IMÓVEIS EM SARANDI/RS 
 
LOTE 11-) A) UM TERRENO URBANO COM A ÁREA DE 359,70M² na cidade de Sarandi/RS, sob nº 983, medindo 16,50m 
por 21,80m, do lote nº 20, da quadra nº 27, do quarteirão nº 16, desta cidade, contendo um prédio de alvenaria, sob o 
nº 983, com três pisos, sendo, sub-solo, primeiro e segundo pisos, com a área total construída de 619m², com as 
seguintes confrontações e dimensões gerais: ao NORDESTE, onde mede 21,80m com parte do mesmo lote nº 20; ao 
SUDOESTE, onde mede 21,80m com a rua Armínio da Silva, LADO ÍMPAR; ao SULESTE, onde mede 16,50m com a Avenida 
Expedicionário LADO ÍMPAR; e, ao NOROESTE, onde mede 16,50m com parte do mesmo lote nº 20. O imóvel está 
situado na esquina formada pela Avenida Expedicionário e a rua Armindo da Silva, ambas do lado ímpar. O quarteirão é 
formado pelas ruas Armindo da Silva, Tiradentes, Avenida Sete de Setembro e Avenida Expedicionário. O imóvel está 
registrado junto ao C.R.I. de Sarandi, sob o nº 15.314 (conforme matrícula atualizada até 25/10/2019), sendo que o 



 

terreno urbano foi avaliado em R$-1.402.830,00 (hum milhão quatrocentos e dois mil oitocentos e trinta reais) e a 
benfeitoria avaliada em R$-810.810,00 (oitocentos e dez mil oitocentos e dez reais), totalizando R$-2.213.640,00 (dois 
milhões duzentos e treze mil seiscentos e quarenta reais).  
 

Hipoteca: em favor da Cooperativa Central de Crédito Rural com Interação Solidária – CENTRAL CRESOL BASER. 
Indisponibilidade: declarada junto aos processos nº 0020838-61.2017.5.04.0541 (Av.10/15.314), 0020876-
73.2017.5.04.0541 (Av. 12/15.314), 0020877-58.2017.5.04.0541 (Av. 13/15.314), 0020886-20.2017.5.04.0541 
(Av.14/15.314), 0020898-34.2017.5.04.0541 (Av.15/15.314), 0020946-90.2017.5.04.0541 (Av. 16/15.314), 
069/1.17.0001369-0 (Av. 19/15.314). 
B) BENS MÓVEIS DESCRITOS NO ANEXO 1 DO PRESENTE EDITAL, no estado em que se encontram, e foram avaliados 
em R$ 33.119,15 (trinta e três mil cento e dezenove reais e quinze centavos). 
C) BENS MÓVEIS E UTENSÍLIOS DESCRITOS NO ANEXO 2  DO PRESENTE EDITAL, no estado de conservação em que se 
encontram, e foram avaliados pelo valor de R$ 28.698,75 (vinte e oito mil seiscentos e noventa e oito reais e setenta e 
cinco centavos). 
D) BENS ELETRÔNICOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO DESCRITOS NO ANEXO 3 DO PRESENTE EDITAL, no estado de 
conservação em que se encontram, e foram avaliados em R$ 95.303,70 (noventa e cinco mil trezentos e três reais e 
setenta centavos). 
 

VALOR TOTAL DO LOTE 11: R$ 2.370.761,50 (dois milhões trezentos e setenta mil, setecentos e sessenta e um reais e 
cinquenta centavos). 
 

LOTE 12-) UMA ÁREA DE TERRAS DE CULTURA, COM A ÁREA TOTAL DE 30.000,00M² (3,00 HECTARES), no Município de 
Sarandi/RS, formada de parte maior do lote n.º 314, do 6º perímetro da colônia Sarandi, localizado na Linha Jacutinga, 
com as seguintes confrontações e dimensões gerais: ao NORDESTE, inicia a descrição deste perímetro no vértice M05, de 
coordenadas E.311.313,04 m e N.6.910.935,13 m, situada na divisa Sérgio Verzeletti e sua esposa, deste segue 
confrontando, com os seguintes azimutes e distâncias: 299º39’08” e de 175,10 metros, até o vértice M13, confronta com 
a outra parte do mesmo lote n.º 314 de propriedade de Alex Fernando Fumagalli; ao NORDESTE, inicia no vértice M13, 
de coordenadas E.311.160,85 m e N.6.911.021,76 m, com azimutes 217º38’48” e distância de 68,20 metros até o vértice 
M14 confronta com parte do lote n.º 313 de propriedade de Alex Fernando Fumagalli; ao SUL, inicia no vértice M14, de 
coordenadas E.311.119,19 m e N.6.910.967,76 m, com azimutes 186º06’50” e distância de 60,45 metros deste de 

coordenadas E.311.112,75 m e N.6.910.907,64 m, com azimutes 183º01’27” e distância de 196,66 metros, até o vértice 

M12 confronta com a faixa de domínio da RS 404; a Suleste, inicia no vértice M12, de coordenadas E.311.102,37 m e 
N.6.910.711,25 m, com azimutes 43º15’34” e distância de 307,40 metros, até o vértice M05, ponto inicial da descrição 

do perímetro, confronta parte do lote n.º 316, de propriedade de Darci José Cavalini e sua esposa Izabel de Fátima 
Cavaline. E encontram-se representada no sistema UTM referenciadas no Meridiano central 51º00’00” Zona 22, tendo 

como Datum o SAD-69, todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM. O 
imóvel está registrado junto ao C.R.I. de Sarandi, sob o nº 18.772 (conforme matrícula atualizada até 02/10/2019), e foi 
avaliado em R$-153.600,00 (cento e cinquenta e três mil e seiscentos reais). 
Indisponibilidade: declarada junto aos processos nº 0020838-61.2017.5.04.0541 (Av.7/18.772), 0020876-
73.2017.5.04.0541 (Av.9/18.772), 0020877-58.2017.5.04.0541 (Av.10/18.772), 0020886-20.2017.5.04.0541 
(Av.11/18.772), 0020898-34.2017.5.04.0541 (Av.12/18.772),  069/1.17.0001369-0 (Av.16/18.772). 
 
IMÓVEIS EM NOVO BARREIRO/RS 
 

LOTE 13-) UM TERRENO URBANO (LOTE 04) COM A ÁREA DE 609,07M², encravado, com acesso através da servidão de 
passagem por uma rua sem denominação, a 170,95 m da confluência com a Rua Leopoldo Begnini, na Cidade de Novo 
Barreiro/RS, confrontando: ao NORTE, na extensão de 16,00m com propriedade de Alécio Júlio Friederich; ao SUL, na 

extensão de 16,00m com propriedade de Paulo Cézar Klein; ao LESTE, na extensão de 39,11m com o lote n.º 03, de 
propriedade de Celso Sganzerla; e ao OESTE, na extensão de 38,13m, com uma servidão de passagem, e ainda, com os 
lotes nº 05, 06 e 07. O quarteirão em que está situado o imóvel é indefinido e é formado pela Rua Leopoldo Begnini, rua 
sem denominação e área não loteada. O imóvel está registrado junto ao C.R.I. de Palmeira das Missões/RS, sob o nº 
30.596 (conforme matrícula atualizada até 26/09/2019), e foi avaliado em R$-30.148,97 (trinta mil cento e quarenta e 
oito reais e noventa e sete centavos). 



 

Servidão de passagem: área de setenta e cinco metros quadrados (75,00m²) (R.1/30.596). 
Indisponibilidade: declarada junto aos processos nº 0020671-44.2017.5.04.0541 (Av.13/30.596), 069/1.17.0001369-0 
(Av.24/30.596). 
 

LOTE 14-) UM TERRENO URBANO (LOTE 05) COM A ÁREA DE 360,73M², situado em uma rua sem denominação, distante 
159,55m da confluência com a Rua Leopoldo Begnini, na Cidade de Novo Barreiro/RS, confrontando: ao NORTE, na 
extensão de 25,00m com o lote nº 06, de propriedade de Celso Sganzerla; ao SUL, na extensão de 25,00m com 
propriedade de Paulo Cézar Klein; ao LESTE, na extensão de 14,80m com o lote nº 04, de propriedade de Celso Sganzerla; 
e ao OESTE, na extensão de 14,40m, com uma rua sem denominação. O quarteirão em que está situado o imóvel é 
indefinido e é formado pela Rua Leopoldo Begnini, rua sem denominação e área não loteada. O imóvel está registrado 
junto ao C.R.I. de Palmeira das Missões/RS, sob o nº 30.597 (conforme matrícula atualizada até 26/09/2019), e foi 
avaliado em R$-17.856,14 (dezessete mil oitocentos e cinquenta e seis reais e quatorze centavos). 
Servidão de passagem: área de setenta e cinco metros quadrados (75,00m²) (R.1/30.597). 
Indisponibilidade: declarada junto aos processos nº 0020671-44.2017.5.04.0541 (Av.13/30.597), 069/1.17.0001369-0 
(Av.24/30.597). 
 
LOTE 15-) UM TERRENO URBANO (LOTE 06) COM A ÁREA DE 284,25M², situado em uma rua sem denominação, distante 
148,15m da confluência com a Rua Leopoldo Begnini, na Cidade de Novo Barreiro/RS, confrontando: ao Norte, na 
extensão de 25,00m com o lote nº 07, de propriedade de Celso Sganzerla; ao Sul, na extensão de 25,00m com o lote nº 
05 de propriedade de Celso Sganzerla; ao Leste, na extensão de 11,77m com o lote nº 04, de propriedade de Celso 
Sganzerla; e ao Oeste, na extensão de 11,40m, com a rua sem denominação. O quarteirão em que está situado o imóvel 
é indefinido e é formado pela Rua Leopoldo Begnini, rua sem denominação e área não loteada. O imóvel está registrado 
junto ao C.R.I. de Palmeira das Missões/RS, sob o nº 30.598 (conforme matrícula atualizada até 26/09/2019), e foi 
avaliado em R$-14.070,38 (quatorze mil e setenta reais e trinta e oito centavos). 
Indisponibilidade: declarada junto aos processos nº 0020671-44.2017.5.04.0541 (Av.12/30.598), 069/1.17.0001369-0 
(Av.23/30.598). 
 

LOTE 16-) UM TERRENO URBANO (LOTE 07) COM A ÁREA DE 284,25M², situado em uma rua sem denominação, distante 
136,75m da confluência com a Rua Leopoldo Begnini, na Cidade de Novo Barreiro/RS, confrontando: ao NORTE, na 
extensão de 25,00m com propriedade de Alécio Júlio Friederich; ao SUL, na extensão de 25,00m com o lote nº 06 de 
propriedade de Celso Sganzerla; ao LESTE, na extensão de 11,77m com o lote nº 04, de propriedade de Celso Sganzerla; e 
ao OESTE, na extensão de 11,40m, com a rua sem denominação. O quarteirão em que está situado o imóvel é indefinido 
e é formado pela Rua Leopoldo Begnini, rua sem denominação e área não loteada. O imóvel está registrado junto ao 
C.R.I. de Palmeira das Missões/RS, sob o nº 30.599 (conforme matrícula atualizada até 26/09/2019), e foi avaliado em 
R$-14.070,38 (quatorze mil e setenta reais e trinta e oito centavos). 
Indisponibilidade: declarada junto aos processos nº 0020671-44.2017.5.04.0541 (Av.12/30.599), 069/1.17.0001369-0 
(Av.23/30.598). 
 
IMÓVEIS EM SÃO JOSÉ DAS MISSÕES/RS 
 

LOTE 17-) UMA FRAÇÃO IDEAL DE 65.000,00M² (6,5 hectares) de terras de agricultura situada no Distrito de São José, 
neste munícipio, confrontando: ao NORTE, por um lajeado, com terras de Orlando Marangon; ao SUL, por linhas secas 
com terras de Severino Rodrigues do Nascimento; a LESTE, por linha seca com terras de Antônio Rodrigues; e ao OESTE, 
por linha seca, com terras de José Rodrigues de Arruda. O imóvel está registrado junto ao C.R.I. de Palmeira das 
Missões/RS, sob o nº 15.858 (conforme matrícula atualizada até 26/09/2019), e foi avaliado em R$-145.600,00 (cento e 
quarenta e cinco mil e seiscentos reais). 
Indisponibilidade: declarada junto aos processos nº 0020671-44.2017.5.04.0541 (Av.21/15.858), 069/1.17.0001369-0 
(Av.32/15.858). 
 

LOTE 18-) UMA FRAÇÃO DE TERRAS, COM A ÁREA DE 94.250,00M² (9,425 hectares), situada na Linha São Sebastião, no 
Município de São José das Missões/RS, confrontando: ao NORTE, por uma linha seca com Dorvalino M. do Nascimento, 
medindo 113,10 m; ao SUL, por linha seca, com José Weber Kinast, medindo 453,00 m; a LESTE, por linha seca, com 
Dorvalino M. do Nascimento, medindo 320,00 m; e ao OESTE, por linha seca, com Dorvalino M. do Nascimento, medindo 



 

465,00m. O imóvel está registrado junto ao C.R.I. de Palmeira das Missões/RS, sob o nº 23.676 (conforme matrícula 
atualizada até 26/09/2019), e foi avaliado em R$-150.800,00 (cento e cinquenta mil e oitocentos reais). 
Indisponibilidade: declarada junto aos processos nº 0020671-44.2017.5.04.0541 (Av.13/23.676), 069/1.17.0001369-0 
(Av.24/23.676). 
 
IMÓVEIS EM NOVO XINGU/RS 
 

LOTE 19-) UMA SALA COMERCIAL nº 02, DO EDIFÍCIO IVONE, localizada no pavimento térreo, de frente para a Avenida 
Emílio Knaak, 1230, na cidade de NOVO XINGU-RS, com acesso direto pela mesma avenida, lado direito, de quem da 
avenida olha o edifício, composta de uma sala livre para comércio, com 01 (um) banheiro, com área global de 65,50m² 
(sessenta e cinco metros e cinquenta centímetros quadrados), área privativa de 64,08m² (sessenta e quatro metros e 
oito centímetros quadrados), de uso comum de 1,42m², correspondendo-lhe a fração ideal de 0,08485, no terreno e nas 
demais coisas de uso comum e fins proveitosos do edifício, cujo terreno onde se assenta e construção é formado pelo 
Terreno Urbano, constituído de parte do lote urbano nº 14-B4, da quadra nº 04, situado na Avenida Emílio Knaak, 
distante 90,14 metros da esquina com a Rua Integração, na cidade de Novo Xingu/RS, com a área de 446,50m² 
(quatrocentos e quarenta e seis metros e cinquenta centímetros quadrados), sem benfeitorias, localizado no quarteirão 
formado pelas ruas da Integração 25 de Julho, 24 de Março e Avenida Emílio Knaak, com as seguintes medidas e 
confrontações: ao NORTE, onde mede 20,19 metros pelos fundos com os lotes nº 14-B2; ao SUL, onde mede 19,26 
metros em linha irregular, sendo 15,28 metros pela frente, com a Avenida Emílio Knaak, e 3,98 metros com o lote nº 14-
B3; ao LESTE, onde mede 25,74 metros em linha irregular, de frente a fundos, com o lote nº 14-B3; e, a OESTE, onde 
mede 24,27 metros de frente a fundos, com o lote nº 14-B2. O imóvel está registrado junto ao C.R.I. de Constantina/RS, 
sob o nº 14.401 (anterior 10.438), conforme matrícula atualizada até 26/09/2019, e foi avaliado em R$-68.445,00 
(sessenta e oito mil quatrocentos e quarenta e cinco reais). 
Terceiros interessados: Valdi Holz Tasso e Almiro Werchauser Tasso. Endereço: Rua da Usina, nº 445, Novo Xingu/RS. 
 

LOTE 20-) UM TERRENO URBANO, COM A SUPERFÍCIE DE 843,80M², situado na Avenida Emilio Knaak, esquina com a 
Rua Elizabete Werkhausen, na cidade de Novo Xingu/RS, constituído do lote urbano nº 08, da quadra nº 16, localizado no 
quarteirão formado pela Avenida Emilio Knaak e pelas Ruas Emílio Kuster, Elizabete Werkhausen, Max Grellmann, do 
Intercâmbio e Rio Xingu, com as seguintes medidas e confrontações: ao NORTE, em 12,00m pela frente, com a Avenida 
Emilio Knaak; ao SUL, em 35,83m pelos fundos, com o lote nº 07; a LESTE, em 42,47m por uma sanga; e, ao OESTE, em 
36,84m, onde também faz frente com a Rua Elizabete Wekhausen. O imóvel está registrado junto ao C.R.I. de 
Constantina/RS, sob o nº 8.837 (conforme matrícula atualizada até 27/09/2019), e foi avaliado em R$-20.251,20 (vinte 
mil duzentos e cinquenta e um reais e vinte centavos). 
Indisponibilidade: declarada junto aos processos nº 0020759-82.2017.5.04.0541 (Av.5/8.837), 0020745-
98.2017.5.04.0541 (Av.5/8.837), 0020778-88.2017.5.04.0541 (Av.5/8.837), 0020784-95.2017.5.04.0541 (Av.5/8.837), 
0020786-65.2017.5.04.0541 (Av.5/8.837), 0020787-50.2017.5.04.0541 (Av.5/8.837), 0020800-49.2017.5.04.0541 
(Av.5/8.837), 0020810-93.2017.5.04.0541 (Av.5/8.837), 0020643-76.2017.5.04.0541 (Av.5/8.837),  0020671-
44.2017.5.04.0541, (Av.5/8.837), 0020780-58.2017.5.04.0541 (Av.5/8.837), 0020876-73.2017.5.04.0541(Av.7/8.837), 
002877-58.2017.5.04.0541 (Av.7/8.837), 0020886-20.2017.5.04.0541 (Av.7/8.837), 0020898-34.2017.5.04.0541 
(Av.7/8.837), 069/1.17.0001369-0 (Av.9/8.837). 
 

IMÓVEIS EM CONSTANTINA/RS 
 

LOTE 21-) UMA FRAÇÃO IDEAL DE 45.000,00M²(4,50 hectares) do lote rural nº 42, da Quarta Secção Xingu, dentro de 
um todo maior com a área de 235.000,00m² (23,50hectares), localizado a Linha Rodeio Bonito, neste Município de 
Constantina/RS, com as seguintes confrontações: ao NORTE, com lote nº 43; ao SUL, com o lote nº 41; a LESTE, com o 
Lajeado Rodeio Bonito; e ao OESTE, com uma estrada geral e os lotes nºs 59 e 60, todos da mesma secção. O imóvel está 
registrado junto ao C.R.I. de Constantina/RS, sob o nº 11.100, e foi avaliado em R$-72.000,00 (setenta e dois mil reais). 
Condôminos: Pedro Domingos Conteratto e Ledi Maria Lazzaretti Conteratto. 
Indisponibilidade: declarada junto aos processos nº declarada junto aos processos nº 0020671-44.2017.5.04.0541 
(Av.14/11.100), 069/1.17.0001369-0 (Av.19/11.100). 

 
 



 

IMÓVEIS EM LIBERATO SALZANO/RS 
 

LOTE 22-) UMA FRAÇÃO IDEAL DE 30.000,00M² (3,00 hectares) de uma área de terras rurais, dentro de um todo maior 
com a área de 120.000,00m² (12,00 hectares), constituída de parte do lote rural nº 129, da Primeira Secção Baitaca, 
situada na Linha Peixe, no Município de Liberato Salzano/RS, confrontando: ao NORTE, por uma linha seca, com o lote nº 
128; ao SUL, por linhas secas com o lote nº 130 e com terras do mesmo lote nº 129; ao LESTE, com o Lajeado do Peixe, 
com os lotes nº 179 e 178 e por uma linha seca com o lote nº 130; e ao OESTE, por uma linha seca, com terras do mesmo 
lote nº 129 e com o lote nº 128. O imóvel está registrado junto ao C.R.I. de Constantina/RS, sob o nº 14.405 (conforme 
matrícula atualizada até 27/09/2019), e foi avaliado em R$-38.400,00 (trinta e oito mil e quatrocentos reais). 
Condôminos: Alvaro dos Santos, Palmira Coproski dos Santos, Jucemara Alves de Camargo 
Indisponibilidade: declarada junto aos processos nº 0020671-44.2017.5.04.0541 (Av.4/14.405), 069/1.17.0001369-0 
(Av.8/14.405). 
 

IMÓVEIS EM RIO DOS ÍNDIOS/RS 
 

LOTE 23-) O TERRENO Nº 01, da quadra nº 02, do Loteamento Dona Maria, com a área de 220,60m², localizado na cidade 
de Rio dos Índios/RS, com as seguintes confrontações e dimensões gerais: ao NORTE, onde mede 20,00 metros e faz 
frente com a Rua José Francisco da Silva, lado par; ao SUL, onde mede 20,00 metros, com o lote nº 03; a LESTE, onde 
mede 10,98 metros com o lote nº 02; e, ao OESTE, onde mede 11,08 metros e faz frente com a Rua “A”, lado ímpar. O 

imóvel está situado na esquina formada pelas Ruas José Francisco da Silva e Rua “A”. A quadra está formada pelas Ruas 

José Francisco da Silva; Rua “A”; Rua “C” e Rua “B”. O imóvel está registrado junto ao C.R.I. de Nonoai/RS, sob o nº 
16.611 (conforme matrícula atualizada até 26/09/2019), e foi avaliado em R$-22.060,00 (vinte e dois mil e sessenta 
reais). 
 

LOTE 24-) O TERRENO Nº 02, da quadra nº 02, do Loteamento Dona Maria, com a área de 218,60m², localizado na cidade 
de Rio dos Índios/RS, com as seguintes confrontações e dimensões: ao NORTE, onde mede 20,00 metros e faz frente com 
a Rua José Francisco da Silva, lado par; ao SUL, onde mede 20,00 metros com o lote nº 04; a LESTE, onde mede 10,88 
metros e faz frente com a Rua “B”, lado par; e, ao OESTE, onde mede 10,98 metros com o lote nº 01. A quadra está 
formada pelas Ruas José Francisco da Silva; Rua “A”; Rua “C” e Rua “B”. O imóvel está registrado junto ao C.R.I. de 
Nonoai/RS, sob o nº 16.612 (conforme matrícula atualizada até 26/09/2019), e foi avaliado em R$-21.860,00 (vinte e um 
mil oitocentos e sessenta reais). 
 

LOTE 25-) O TERRENO Nº 03, da quadra nº 02, do Loteamento Dona Maria, com a área de 240,00m², localizado na cidade 
de Rio dos Índios/RS, com as seguintes dimensões e confrontações: ao NORTE, onde mede 20,00 metros com o lote nº 
01; ao SUL, onde mede 20,00 metros com o lote nº 05; a LESTE, onde mede 12,00 metros com o lote nº 04; e, ao OESTE, 
onde mede 12,00 metros e faz frente com a Rua “A”, lado ímpar. O imóvel dista da esquina mais próxima formado pelas 

ruas José Francisco da Silva e Rua “A”, onde faz frente 11,08 metros. A quadra está formada pelas Ruas José Francisco da 
Silva; Rua “A”; Rua “C” e Rua “B”. O imóvel está registrado junto ao C.R.I. de Nonoai/RS, sob o nº 16.613 (conforme 
matrícula atualizada até 26/09/2019), e foi avaliado em R$-24.000,00 (vinte e quatro mil reais). 
 

LOTE 26-) O TERRENO Nº 04, da quadra nº 02, do Loteamento Dona Maria, com a área de 240,00m², localizado na cidade 
de Rio dos Índios/RS, com as seguintes confrontações e dimensões gerais: ao NORTE, onde mede 20,00 com o lote nº 02; 
ao SUL, onde mede 20,00 metros com o lote nº 06; a LESTE, onde mede 12,00 metros e faz frente com a Rua “B”, lado 

par; e, ao OESTE, onde mede 12,00 metros com o lote nº 03. O imóvel dista da esquina mais próxima, formado pelas ruas 
José Francisco da Silva e Rua “A”, onde faz frente 10,88 metros. A quadra está formada pelas Ruas José Francisco da 
Silva; Rua “A”; Rua “C” e Rua “B. O imóvel está registrado junto ao C.R.I. de Nonoai/RS, sob o nº 16.614 (conforme 
matrícula atualizada até 26/09/2019), e foi avaliado em R$-24.000,00 (vinte e quatro mil reais). 
 

LOTE 27-) O TERRENO Nº 05, da quadra nº 02, do Loteamento Dona Maria, com a área de 240,00m², localizado na cidade 
de Rio dos Índios/RS, com as seguintes confrontações e dimensões gerais: ao NORTE, onde mede 20,00 metros com o 
lote nº 03; ao SUL, onde mede 20,00 metros com o lote nº 07; a LESTE, onde mede 12,00 metros com o lote nº 06; e, ao 
OESTE, onde mede 12,00 metros e faz frente com a Rua “A”, lado ímpar. O imóvel dista da esquina mais próxima 
formado pelas Ruas José Francisco da Silva e Rua “A”, onde faz frente 23,08 metros. A quadra está formada pelas Ruas 
José Francisco da Silva; Rua “A”; Rua “C” e Rua “B”. O imóvel está registrado junto ao C.R.I. de Nonoai/RS, sob o nº 
16.615 (conforme matrícula atualizada até 26/09/2019), e foi avaliado em R$-24.000,00 (vinte e quatro mil reais). 



 

 

LOTE 28-) O TERRENO Nº 06, da quadra nº 02, do Loteamento Dona Maria, com a área de 240,00m², localizado na cidade 
de Rio dos Índios/RS, com as seguintes confrontações e dimensões gerais: ao NORTE, onde mede 20,00 metros com o 
lote nº 04; ao SUL, onde mede 20,00 metros com o lote nº 08; a LESTE, onde mede 12,00 metros e faz frente com a rua 
“B”, lado par; e, ao OESTE, onde mede 12,00 metros com o lote nº 05. O imóvel dista da esquina mais próxima formado 
pelas Ruas José Francisco da Silva e Rua “B”, onde faz frente 22,88 metros. A quadra está formada pelas Ruas José 
Francisco da Silva; Rua “A”; Rua “C” e Rua “B”. O imóvel está registrado junto ao C.R.I. de Nonoai/RS, sob o nº 16.616 
(conforme matrícula atualizada até 26/09/2019), e foi avaliado em R$-24.000,00 (vinte e quatro mil reais). 
 

LOTE 29-) O TERRENO Nº 07, da quadra nº 02, do Loteamento Dona Maria, com a área de 240,00m², localizado na cidade 
de Rio dos Índios/RS, com as seguintes confrontações e dimensões gerais: ao NORTE, onde mede 20,00 metros com o 
lote nº 05; ao SUL, onde mede 20,00 metros com o lote nº 09; a LESTE, onde mede 12,00 metros com o lote nº 08; e, a 
OESTE, onde mede 12,00 metros e faz frente com a Rua “A”, lado ímpar. O imóvel dista da esquina mais próxima 

formada pelas Ruas José Francisco da Silva; Rua “A”; Rua “C” e Rua “B”. A quadra está formada pelas Ruas José Francisco 
da Silva; Rua “A”; Rua “C” e Rua “B”. O imóvel está registrado junto ao C.R.I. de Nonoai/RS, sob o nº 16.617 (conforme 
matrícula atualizada até 26/09/2019), e foi avaliado em R$-24.000,00 (vinte e quatro mil reais). 
 

LOTE 30-) O TERRENO Nº 08, da quadra nº 02, do Loteamento Dona Maria, com a área de 240,00m², localizado na cidade 
de Rio dos Índios/RS, com as seguintes confrontações e dimensões gerais: ao NORTE, onde mede 20,00 metros com o 
lote nº 06; ao SUL, onde mede 20,00 metros com o lote nº 10; a LESTE, onde mede 12,00 metros e faz frente com a Rua 
“B”, lado par; e, ao OESTE, onde mede 12,00 metros com o lote nº 07. O imóvel dista da esquina mais próxima formada 

pelas Ruas José Francisco da Silva; Rua “A”; Rua “C” e Rua “B”. A quadra está formada pelas Ruas José Francisco da Silva; 
Rua “A”; Rua “C” e Rua “B”. O imóvel está registrado junto ao C.R.I. de Nonoai/RS, sob o nº 16.618 (conforme matrícula 
atualizada até 26/09/2019), e foi avaliado em R$-24.000,00 (vinte e quatro mil reais). 
 

LOTE 31-) O TERRENO Nº 09, da quadra nº 02, do Loteamento Dona Maria, com a área de 240,00m², localizado na cidade 
de Rio dos Índios/RS, com as seguintes dimensões e confrontações gerais: ao NORTE, onde mede 20,00 metros com o 
lote nº 07; ao SUL, onde mede 20,00 metros com o lote nº 11; a LESTE, onde mede 12,00 metros com o lote nº 10; e, a 
OESTE, onde mede 12,00 metros e faz frente com a Rua “A”, lado ímpar. O imóvel dista da esquina mais próxima 

formada pelas Ruas José Francisco da Silva e Rua “A”, onde faz frente 47,08 metros. A quadra está formada pelas Ruas 
José Francisco da Silva; Rua “A”; Rua “C” e Rua “B. O imóvel está registrado junto ao C.R.I. de Nonoai/RS, sob o nº 16.619 
(conforme matrícula atualizada até 26/09/2019), e foi avaliado em R$-24.000,00 (vinte e quatro mil reais). 
 

LOTE 32-) O TERRENO Nº 10, da quadra n.º 02, do Loteamento Dona Maria, com a área de 240,00m², localizado na 
cidade de Rio dos Índios/RS, com as seguintes confrontações e dimensões gerais: ao NORTE, onde mede 20,00 metros 
com o lote nº 08; ao SUL, onde mede 20,00 metros com o lote nº 12; a LESTE, onde mede 12,00 metros e faz frente com 
a Rua “B”, lado par; e, ao OESTE, onde mede 12,00 metros com o lote nº 09. O imóvel dista da esquina mais próxima 

formada pelas Ruas José Francisco da Silva e Rua “B”, onde faz frente 46,88 metros. A quadra está formada pelas Ruas 
José Francisco da Silva; Rua “A”; Rua “C” e Rua “B”. O imóvel está registrado junto ao C.R.I. de Nonoai/RS, sob o nº 
16.620 (conforme matrícula atualizada até 26/09/2019), e foi avaliado em R$-24.000,00 (vinte e quatro mil reais). 
 

LOTE 33-) O TERRENO Nº 11, da quadra nº 02, do Loteamento Dona Maria, com a área de 240,00m², localizado na cidade 
de Rio dos Índios/RS, com as seguintes dimensões gerais e confrontações: ao NORTE, onde mede 20,00 metros com o 
lote nº 09; ao SUL, onde mede 20,00 metros com o lote nº 13; a LESTE, onde mede 12,00 metros com o lote nº 12; e, a 
OESTE, onde mede 12,00 metros e faz frente com a Rua “A”, lado ímpar. O imóvel dista da esquina mais próxima 

formado pelas ruas José Francisco da Silva e Rua “A”, onde faz frente 59,08 metros.  A quadra está formada pelas Ruas 
José Francisco da Silva; Rua “A”; Rua “C” e Rua “B”. O imóvel está registrado junto ao C.R.I. de Nonoai/RS, sob o nº 
16.621 (conforme matrícula atualizada até 26/09/2019), e foi avaliado em R$-24.000,00 (vinte e quatro mil reais). 
 

IMÓVEIS DE RONDA ALTA/RS 
 

LOTE 34-) UM TERRENO URBANO, nº “01” da quadra “C-22”, situado no Bairro Santa Bárbara, nesta cidade, com a área 
superficial de 409,17m², confrontando: ao NORTE, confronta-se numa extensão de 15,00m com terras de parte do lote 
rural nº 23 de propriedade de Pedro Raimundo; ao SUL, confronta-se numa extensão de 15,48m com a Travessa São 
João, com a qual faz frente; ao LESTE, confronta-se numa extensão de 27,56 m com o terreno urbano n.º 02 da mesma 
quadra C-22; e, ao Oeste, confronta-se numa extensão de 26,52 m com terras de Anisio Gentil Bertoncello. O imóvel 



 

dista 43,43 m da esquina formada pela Travessa São João e Travessa São Pedro, no lado ímpar da Travessa São João, no 
quarteirão parcialmente definido pela Travessa São Pedro e Travessa São João. O imóvel está registrado junto ao C.R.I. 
de Ronda Alta /RS, sob o nº 11.515 (conforme matrícula atualizada até 26/09/2019), e foi avaliado em R$-40.917,00 
(quarenta mil novecentos e dezessete reais). 
Indisponibilidade: declarada junto aos processos nº 0020946-90.2017.5.04.0541 (Av.7/11.515), 069/1.17.0001369-0 
(Av.8/11.515). 
 

IMÓVEIS EM RONDINHA/RS 
 

LOTE 35-) UM TERRENO URBANO Nº 04, da quadra nº 02, do Loteamento Horizontes Novos, situado na cidade de 
Rondinha/RS, com a área de 254,93m² (duzentos e cinquenta e quatro metros e noventa e três decímetros quadrados), 
confrontando: ao NORTE, onde mede 10,00 metros com a rua General Osório; ao SUL, onde mede 9,55 metros com o 
lote nº 09; ao LESTE, onde mede 26,13 metros com a Rua “A”; e, ao OESTE, onde mede 9,05 metros com o lote 12. O 
imóvel está situado na esquina formada pelas Ruas General Osório e Rua “A”, situado no quarteirão formado pelas Ruas 

General Osório e Rua A e Rua B. O imóvel está registrado junto ao C.R.I. de Ronda Alta/RS, sob o nº 15.274, e foi avaliado 
em R$-61.183,20 (sessenta e um mil cento e oitenta e três reais e vinte centavos).  
Indisponibilidade: declarada junto aos processos nº 0020785-80.2017.5.04.0541 (Av.3/15.276), 0020671-
44.2017.5.04.0541 (Av.3/15.274), 0020876-73.2017.5.04.0541 (Av.6/15.274), 0020886-20.2017.5.04.0541 (Av.6/15.274), 
0020898-34.2017.5.04.0541 (Av.6/15.274), 0020946-90.2017.5.04.0541 (Av.6/15.274), 069/1.17.0001369-0 
(Av.7/15.274). 
 

LOTE 36-) UM TERRENO URBANO Nº 06, da quadra “02”, do Loteamento Horizontes Novos, situado na cidade de 
Rondinha/RS, com a área de 254,05m² (duzentos e cinquenta e quatro metros e cinco decímetros quadrados), 
confrontando: ao NORTE, onde mede 10,00 metros com a Rua General Osório; ao SUL, onde mede 9,32 metros com o 
lote nº 12 e 09; ao LESTE, onde mede 26,47 metros com o lote nº 05; e, ao OESTE, onde mede 25,86 metros pelas Ruas 
General Osório e Rua “A”, situado no quarteirão parcialmente formado pelas Ruas General Osório e Rua A e Rua B. O 
imóvel está registrado junto ao C.R.I. de Ronda Alta/RS, sob o nº 15.276, e foi avaliado em R$-58.431,50 (cinquenta e 
oito mil quatrocentos e trinta e um reais e cinquenta centavos). 
Indisponibilidade: declarada junto aos processos nº 0020785-80.2017.5.04.0541 (Av.3/15.276), 0020671-
44.2017.5.04.0541 (Av.3/15.276),0020775-36.2017.5.04.0541 (Av.5/15.276), 0020827-32.2017.5.04.0541 (Av.6/15.276), 
0020838-61.2017.5.04.0541 (Av.5/12.276), 0020876-73.2017.5.04.0541 (Av.6/15.276), 0020877-58.2017.5.04.0541 
(Av.6/15.276) 0020886-20.2017.5.04.0541 (Av.6/15.276), 0020898-34.2017.5.04.0541 (Av.6/15.276), 0020946-
90.2017.5.04.0541 (Av.6/15.276), 069/1.17.0001369-0 (Av.7/15.276). 
 

LOTE 37-) UM TERRENO URBANO Nº 07, da quadra “02”, do Loteamento Horizontes Novos, situado na cidade de 
Rondinha/RS, com a área de 262,08m² (duzentos e sessenta e dois metros e oito decímetros quadrados), confrontando: 
ao NORTE, onde mede 10,00 metros com a Rua General Osório; ao SUL, onde mede 12,41 metros com o lote nº 12; ao 
LESTE, onde mede 25,86 metros com o lote nº 06; e, ao OESTE, onde mede 22,05 metros pelas Ruas General Osório e 
Rua “A”, situado no quarteirão parcialmente formado pelas Ruas General Osório e Rua A e Rua B. O imóvel está 
registrado junto ao C.R.I. de Ronda Alta/RS, sob o nº 15.277, e foi avaliado em R$-60.278,40 (sessenta mil duzentos e 
setenta e oito reais e quarenta centavos). 
Indisponibilidade: declarada junto aos processos nº 0020785-80.2017.5.04.0541 (Av.3/15.277), 0020671-
44.2017.5.04.0541 (Av.3/15.277), 0020775-36.2017.5.04.0541 (Av.5/15.277), 0020827-32.2017.5.04.0541 (Av.6/15.277), 
0020838-61.2017.5.04.0541 (Av.5/12.277), 0020876-73.2017.5.04.0541 (Av.6/15.277), 0020877-58.2017.5.04.0541 
(Av.6/15.277) 0020886-20.2017.5.04.0541 (Av.6/15.277), 0020898-34.2017.5.04.0541 (Av.6/15.277), 0020946-
90.2017.5.04.0541 (Av.6/15.277), 069/1.17.0001369-0 (Av.7/15.277). 
 

LOTE 38-) UM TERRENO URBANO Nº 08, da quadra “02”, do Loteamento Horizontes Novos, situado na cidade de 

Rondinha/RS, com a área de 250,48m² (duzentos e cinquenta metros e quarenta e oito decímetros quadrados), 
confrontando: ao NORTE, onde mede 12,85 metros com a Rua General Osório; ao SUL, onde mede 12,58 metros com o 
lote nº 12; ao LESTE, onde mede 22,05 metros com o lote nº 07; e, ao OESTE, onde mede 18,04 metros com a Rua B 
projetada. O imóvel está situado na esquina mais próxima, formada pelas Ruas General Osório e Rua “B”, situado no 



 

quarteirão parcialmente formado pelas Ruas General Osório e Rua A e Rua B. O imóvel está registrado junto ao C.R.I. de 
Ronda Alta/RS, sob o nº 15.278, e foi avaliado em R$-60.115,20 (sessenta mil cento e quinze reais e vinte centavos). 
Indisponibilidade: declarada junto aos processos nº 0020785-80.2017.5.04.0541 (Av.3/15.278), 0020671-
44.2017.5.04.0541 (Av.3/15.278), 0020775-36.2017.5.04.0541 (Av.5/15.278), 0020827-32.2017.5.04.0541 (Av.6/15.278), 
0020838-61.2017.5.04.0541 (Av.5/12.278), 0020876-73.2017.5.04.0541 (Av.6/15.278), 0020877-58.2017.5.04.0541 
(Av.6/15.278) 0020886-20.2017.5.04.0541 (Av.6/15.278), 0020898-34.2017.5.04.0541 (Av.6/15.278), 0020946-
90.2017.5.04.0541 (Av.6/15.278), 069/1.17.0001369-0 (Av.7/15.278). 
 

LOTE 39-) UM TERRENO URBANO Nº 09, da quadra “02”, do Loteamento Horizontes Novos, situado na cidade de 

Rondinha/RS, com a área de 250,14m² (duzentos e cinquenta metros e quatorze decímetros quadrados), confrontando: 
ao NORTE, onde mede 26,48 metros com os lotes 04, 05 e 06; ao SUL, onde mede 26,28 metros com o lote nº 10; ao 
LESTE, onde mede 10,01 metros com a Rua A projetada; e, ao OESTE, onde mede 9,05 metros com o lote nº 12. O imóvel 
dista 26,13 metros da esquina mais próxima, formada pelas Ruas General Osório e Rua “A”, situado no quarteirão 

parcialmente formado pelas Ruas General Osório e Rua A e Rua B. O imóvel está registrado junto ao C.R.I. de Ronda 
Alta/RS, sob o nº 15.279, e foi avaliado em R$-50.028,00 (cinquenta mil e vinte e oito reais). 
Indisponibilidade: declarada junto aos processos nº 0020785-80.2017.5.04.0541 (Av.3/15.279), 0020671-
44.2017.5.04.0541 (Av.3/15.279), 0020775-36.2017.5.04.0541 (Av.5/15.279), 0020827-32.2017.5.04.0541 (Av.6/15.279), 
0020838-61.2017.5.04.0541 (Av.5/12.279), 0020876-73.2017.5.04.0541 (Av.6/15.279), 0020877-58.2017.5.04.0541 
(Av.6/15.279) 0020886-20.2017.5.04.0541 (Av.6/15.279), 0020898-34.2017.5.04.0541 (Av.6/15.279), 0020946-
90.2017.5.04.0541 (Av.6/15.279), 069/1.17.0001369-0 (Av.7/15.279). 
 

LOTE 40-) UM TERRENO URBANO Nº 10, da quadra “02”, do Loteamento Horizontes Novos, situado na cidade de 

Rondinha/RS, com a área de 262,66m² (duzentos e sessenta e dois metros e sessenta e seis decímetros quadrados), 
confrontando: ao NORTE, onde mede 26,28 metros com o lote 09; ao SUL, onde mede 26,28 metros com o lote nº 11; ao 
LESTE, onde mede 10,01 metros com a Rua A projetada; e, ao OESTE, onde mede 10,00 metros com os lotes nº 12 e 13. 
O imóvel dista 26,13 metros da esquina mais próxima, formada pelas Ruas General Osório e Rua “A”, situado no 

quarteirão parcialmente formado pelas Ruas General Osório e Rua A e Rua B. O imóvel está registrado junto ao C.R.I. de 
Ronda Alta/RS, sob o nº 15.280, e foi avaliado em R$-52.532,00 (cinquenta e dois mil quinhentos e trinta e dois reais). 
Indisponibilidade: declarada junto aos processos nº 0020785-80.2017.5.04.0541 (Av.3/15.280), 0020671-
44.2017.5.04.0541 (Av.3/15.280), 0020775-36.2017.5.04.0541 (Av.5/15.280), 0020827-32.2017.5.04.0541 (Av.6/15.280), 
0020838-61.2017.5.04.0541 (Av.5/12.280), 0020876-73.2017.5.04.0541 (Av.6/15.280), 0020877-58.2017.5.04.0541 
(Av.6/15.280) 0020886-20.2017.5.04.0541 (Av.6/15.280), 0020898-34.2017.5.04.0541 (Av.6/15.280), 0020946-
90.2017.5.04.0541 (Av.6/15.280), 069/1.17.0001369-0 (Av.7/15.280). 
 

LOTE 41-) UM TERRENO URBANO Nº 11, da quadra “02”, do Loteamento Horizontes Novos, situado na cidade de 

Rondinha/RS, com a área de 298,67m² (duzentos e noventa e oito metros e sessenta e sete decímetros quadrados), 
confrontando: ao NORTE, onde mede 26,28 metros com o lote 10; ao SUL, onde mede 26,29 metros com terras de Luis 
Alberto Baldi e Juraci Carmen Marangoni; ao LESTE, onde mede 11,14 metros com a Rua A projetada; e, ao OESTE, onde 
mede 10,25 metros com os lotes nº 13 e 14. O imóvel dista 46,15 metros da esquina mais próxima, formada pelas Ruas 
General Osório e Rua “A”, situado no quarteirão parcialmente formado pelas Ruas General Osório e Rua A e Rua B. O 
imóvel está registrado junto ao C.R.I. de Ronda Alta/RS, sob o nº 15.281, e foi avaliado em R$-59.734,00 (cinquenta e 
nove mil setecentos e trinta e quatro reais). 
Indisponibilidade: declarada junto aos processos nº 0020785-80.2017.5.04.0541 (Av.3/15.281), 0020671-
44.2017.5.04.0541 (Av.3/15.281), 0020775-36.2017.5.04.0541 (Av.5/15.281), 0020827-32.2017.5.04.0541 (Av.6/15.281), 
0020838-61.2017.5.04.0541 (Av.5/12.281), 0020876-73.2017.5.04.0541 (Av.6/15.281), 0020877-58.2017.5.04.0541 
(Av.6/15.281) 0020886-20.2017.5.04.0541 (Av.6/15.281), 0020898-34.2017.5.04.0541 (Av.6/15.281), 0020946-
90.2017.5.04.0541 (Av.6/15.281), 069/1.17.0001369-0 (Av.7/15.281). 
 

LOTE 42-) UM TERRENO URBANO Nº 12, da quadra “02”, do Loteamento Horizontes Novos, situado na cidade de 

Rondinha/RS, com a área de 287,40m² (duzentos e oitenta e sete metros e quarenta decímetros quadrados), 
confrontando: ao NORTE, onde mede 27,40 metros com os lotes 06, 07 e 08; ao SUL, onde mede 27,88 metros com o 
lote 13; ao LESTE, onde mede 11,69 com os lotes 09 e 10; e, ao OESTE, onde mede 10,00 metros com a Rua “B” 

Projetada. O imóvel dista 18,04 metros da esquina mais próxima, formada pelas Ruas General Osório e Rua “B”, situado 



 

no quarteirão parcialmente formado pelas Ruas General Osório e Rua A e Rua B. O imóvel está registrado junto ao C.R.I. 
de Ronda Alta/RS, sob o nº 15.282, e foi avaliado em R$-57.480,00 (cinquenta e sete mil quatrocentos e oitenta reais). 
Indisponibilidade: declarada junto aos processos nº 0020785-80.2017.5.04.0541 (Av.3/15.282), 0020671-
44.2017.5.04.0541 (Av.3/15.282), 0020775-36.2017.5.04.0541 (Av.5/15.282), 0020827-32.2017.5.04.0541 (Av.6/15.282), 
0020838-61.2017.5.04.0541 (Av.5/12.282), 0020876-73.2017.5.04.0541 (Av.6/15.282), 0020877-58.2017.5.04.0541 
(Av.6/15.282) 0020886-20.2017.5.04.0541 (Av.6/15.282), 0020898-34.2017.5.04.0541 (Av.6/15.282), 0020946-
90.2017.5.04.0541 (Av.6/15.282), 069/1.17.0001369-0 (Av.7/15.282). 
 

LOTE 43-) UM TERRENO URBANO Nº 13, da quadra “02”, do Loteamento Horizontes Novos, situado na cidade de 

Rondinha/RS, com a área de 265,46m² (duzentos e sessenta e cinco metros e quarenta e seis decímetros quadrados), 
confrontando: ao NORTE, onde mede 27,88 metros com o lote 12; ao SUL, onde mede 27,99 metros com o lote 14; ao 
LESTE, onde mede 10,04 metros com os lotes 10 e 11; e, ao OESTE, onde mede 10,00 metros com a Rua “B” Projetada. O 

imóvel está situado na esquina formada pelas Ruas General Osório e Rua “B”, situado no quarteirão parcialmente 

formado pelas Ruas General Osório e Rua A e Rua B. O imóvel está registrado junto ao C.R.I. de Ronda Alta/RS, sob o nº 
15.283, e foi avaliado em R$-53.092,00 (cinquenta e três mil e noventa e dois reais). 
Indisponibilidade: declarada junto aos processos nº 0020785-80.2017.5.04.0541 (Av.3/15.283), 0020671-
44.2017.5.04.0541 (Av.3/15.283), 0020775-36.2017.5.04.0541 (Av.5/15.283), 0020827-32.2017.5.04.0541 (Av.6/15.283), 
0020838-61.2017.5.04.0541 (Av.5/12.283), 0020876-73.2017.5.04.0541 (Av.6/15.283), 0020877-58.2017.5.04.0541 
(Av.6/15.283) 0020886-20.2017.5.04.0541 (Av.6/15.283), 0020898-34.2017.5.04.0541 (Av.6/15.283), 0020946-
90.2017.5.04.0541 (Av.6/15.283), 069/1.17.0001369-0 (Av.7/15.283). 
 

LOTE 44-) UM TERRENO URBANO Nº 15, da quadra “03”, do Loteamento Horizontes Novos, situado na cidade de 

Rondinha/RS, com a área de 298,87m² (duzentos e noventa e oito metros e oitenta e sete decímetros quadrados), 
confrontando: ao NORTE, onde mede 11,50 metros com a Rua General Osório; ao SUL, onde mede 11,35 metros com o 
lote nº 18; ao LESTE, onde mede 26,53 metros com a Rua “B” projetada; e, ao OESTE, onde mede 25,84 metros com o 
lote nº 16. O imóvel está situado na esquina formada pelas Ruas General Osório e Rua “B”, situado no quarteirão 

parcialmente formado pelas Ruas General Osório e Rua B. O imóvel está registrado junto ao C.R.I. de Ronda Alta/RS, sob 
o nº 15.285, e foi avaliado em R$-68.740,10 (sessenta e oito mil setecentos e quarenta reais e dez centavos). 
Indisponibilidade: declarada junto aos processos nº 0020785-80.2017.5.04.0541 (Av.3/15.285), 0020671-
44.2017.5.04.0541 (Av.3/15.285), 0020775-36.2017.5.04.0541 (Av.5/15.285), 0020827-32.2017.5.04.0541 (Av.6/15.285), 
0020838-61.2017.5.04.0541 (Av.5/12.285), 0020876-73.2017.5.04.0541 (Av.6/15.285), 0020877-58.2017.5.04.0541 
(Av.6/15.285) 0020886-20.2017.5.04.0541 (Av.6/15.285), 0020898-34.2017.5.04.0541 (Av.6/15.285), 0020946-
90.2017.5.04.0541 (Av.6/15.285), 069/1.17.0001369-0 (Av.7/15.285). 
 

LOTE 45-) UM TERRENO URBANO Nº 18, da quadra “03”, do Loteamento Horizontes Novos, situado na cidade de 

Rondinha/RS, com a área de 265,06m² (duzentos e sessenta e cinco metros e seis decímetros quadrados), confrontando: 
ao NORTE, onde mede 23,82 metros com os lotes 15, 16 e 17; ao SUL, onde mede 24,15 metros com a área institucional; 
ao LESTE, onde mede 11,44 metros com a Rua “B” projetada; e, ao OESTE, onde mede 10,67 metros com a área 
institucional. O imóvel dista 37,97 metros da esquina mais próxima formada pelas Ruas General Osório e Rua “B”, 

situado no quarteirão parcialmente formado pelas Ruas General Osório e Rua B. O imóvel está registrado junto ao C.R.I. 
de Ronda Alta/RS, sob o nº 15.288, e foi avaliado em R$-53.012,00 (cinquenta e três mil e doze reais). 
Indisponibilidade: declarada junto aos processos nº 0020785-80.2017.5.04.0541 (Av.3/15.288), 0020671-
44.2017.5.04.0541 (Av.3/15.288), 0020876-73.2017.5.04.0541 (Av.6/15.288), 0020886-20.2017.5.04.0541 (Av.6/15.288), 
0020898-34.2017.5.04.0541 (Av.6/15.288), 0020946-90.2017.5.04.0541 (Av.6/15.288), 069/1.17.0001369-0 
(Av.7/15.288). 
 

IMÓVEIS EM LAJEADO DO BUGRE/RS 
 

LOTE 46-) UMA FRAÇÃO IDEAL DE TERRAS RUAIS, com a área de 40.000m², dentro de um todo maior com a área 
superficial de 44.550m², situada no local denominado Esquina Umbú, Município de Lajeado do Bugre/RS, confrontando: 
ao NORTE, confronta-se por divisa seca, na extensão de 104,00m, com a propriedade de João Gesse Moreira de Moreira; 
ao SUL, confronta-se por estrada municipal, na extensão de 101,50m; a LESTE, confronta-se por estrada vicinal, na 
extensão de 434,00m, com a propriedade de Florêncio Telles de Campos; e, a OESTE, confronta-se por linha seca, na 



 

extensão de 435,00m, com propriedade da mesma proprietária (imóvel remanescente), obtida, pela vendedora, Ilda 
Guterres de Almeida. O imóvel está registrado junto ao C.R.I. de Palmeira das Missões, sob o nº 24.105, e foi avaliado 
em R$-203.000,00 (duzentos e três mil reais). 
Condôminos: Rogelio Wanderlei Almeida da Silva e Clarice Brizola da Silva. 
Premonitória: junto ao processo nº 020/1.17.0002843-5, da 1ª Vara Judicial de Palmeira das Missões/RS (Av.7/24.105). 
Penhoras: junto aos processos nº 020/1.15.0002800-8 (R.4/24.105), da 1ª Vara Judicial de Palmeira das Missões/RS. 
O(s) Edital(ais) de Leilão(es) estará(rão) disponível(eis) e publicados junto ao “web-site” www.rechleiloes.com.br (§2° do art. 

887 do CPC). O leiloeiro, por ocasião do leilão, fica, desde já, desobrigado a efetuar a leitura do presente edital, o qual se 
presume seja de conhecimento de todos os interessados. 
 

Em ambos os leilões, os bens serão ofertados nas mesmas condições. O leiloeiro iniciará cada um dos leilões recebendo apenas 
lances para pagamento à vista do valor da arrematação, sendo considerado vencedor o lance ofertado no maior valor, 

observando-se, como lance mínimo, o valor da avaliação (indicado neste edital). Em não havendo interessados na arrematação 

mediante o pagamento à vista do valor, imediatamente o leiloeiro, em cada um dos leilões, passará a receber lances para 

pagamento em parcelas (nas condições previstas neste edital), sendo considerado vencedor o lance ofertado no maior valor, 
observando-se, da mesma forma, como lance mínimo o valor da avaliação (indicado neste edital). Sendo o(s) bem(ns) 

arrematado(s) mediante lance(s) a ser(em) pago(s) parceladamente, deverá ser respeitado o número máximo de parcelas 

previstas neste edital. Na hipótese de não haver lances á vista ou parcelado pelos bens ofertados, de imediato, o(s) bem(ns) 
será(ão) vendido(s) pela melhor oferta, desde que não seja caracterizado preço vil, ou por valor arbitrado judicialmente (art. 

891 CPC). Será sempre considerado vencedor o maior lance ofertado, observado o lance mínimo, independente da forma ou 

condição de pagamento que o arrematante venha a optar. A proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre 

a proposta de pagamento parcelado, desde que o lance seja no mesmo valor. Não sendo ofertados lances pelo valor mínimo 
e/ou demais condições previstas neste edital, fica o leiloeiro autorizado a receber propostas em condições diversas das 

estipuladas neste edital, hipótese em que mesmo a melhor proposta colhida não se equivalerá à venda/arrematação, cabendo 

a(o) Exmo(a). Juiz(a) competente avaliar, se a proposta é ou não conveniente à Massa Falida, depois de ouvido o Síndico (ou 

Administrador Judicial) e o representante do Ministério Público, considerando-se, para tanto, o montante da dívida da Massa, a 
natureza das mesmas, o tempo de tramitação do processo de falência e a eventual possibilidade de venda do lote, por valor 

superior à proposta analisada, em novo leilão. Neste caso, o proponente da melhor proposta, caso acolhida/homologado 

pelo(a) Exmo(a). Juiz(a) competente, será intimado para, no prazo a ser fixado, efetuar o pagamento, em juízo, do valor do 
sinal (sempre no mínimo de 25% do valor total proposto) ou do valor total do preço proposto (dependendo das condições da 

proposta acolhida/homologada), ficando obrigado a depositar o valor das parcelas, caso a proposta envolva parcelamento, nas 

condições e prazos previstos nesta edital, sendo eventual saldo garantido por hipoteca sobre o próprio imóvel. Da mesma 

forma, em caso de acolhimento/homologação da proposta, será devida comissão, ao leiloeiro, no percentual previsto em edital, 
do valor total da proposta que vier a ser aceita/homologada, devendo o valor ser pago ao leiloeiro no mesmo prazo anotado 

pelo(a) Exmo(a). Juiz(a) para o pagamento do preço ou sinal do valor da proposta. Os licitantes deverão examinar detidamente 

os veículos face ás exigências do DETRAN, no que se refere a plaquetas, etiquetas autodestrutivas, numeração do motor e 

chassi, numeração dos vidros, ano de fabricação, tendo em vista que todo e qualquer bem será vendido no estado em que se 
encontra e, quaisquer divergências deverão ser peticionadas anteriormente ao Leilão, não cabendo ao leiloeiro qualquer 

responsabilidade. 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. 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento, à vista ou parcelado, deverá ser feito em dinheiro (moeda nacional), devendo os 

valores (exceto a entrada mínima de 25% da arrematação, a ser paga ao leiloeiro ou mediante guia judicial) serem depositados 

junto a uma conta bancária vinculada ao processo a que se refere este edital, juntando-se os respectivos comprovantes de 
pagamento nos autos, ficando a quitação dos valores condicionada á compensação de eventual cheque emitido para 

pagamento. 
a) CONDIÇÕES DE PAGAMENTO À VISTA: O arrematante, no ato da arrematação, deverá efetuar, diretamente ao leiloeiro (que 
providenciará o depósito judicial do valor) ou mediante guia judicial, o pagamento do valor integral do valor da arrematação. 

Alternativamente, o valor da arrematação poderá ser quitado mediante o pagamento, no ato da arrematação, do valor 

equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do lance, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas do leilão (IV, art. 

884 do CPC), quitando o valor remanescente mediante depósito do valor devido em conta-bancária vinculada aos autos de 
falência a que se refere este edital. Na hipótese do arrematante deixar de depositar o valor remanescente no prazo de 24(vinte 

e quatro) horas, o bem será novamente levado a leilão, ficando o arrematante obrigado a prestar a diferença porventura 



 

verificada e a pagar as despesas, além de perder o sinal, dispondo o síndico da respectiva cobrança/execução, que será 

instruída com a certidão do leiloeiro.  

b) CONDIÇÕES DE PAGAMENTO PARCELADO: Em caso de parcelamento, o arrematante, no ato da arrematação, deverá 
efetuar, diretamente ao leiloeiro (que providenciará o depósito judicial do valor) ou mediante guia judicial, o pagamento do 

valor mínimo correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do lance, quitando o valor remanescente em, no máximo, 

30 (trinta) parcelas (art. 895, §1º do CPC) iguais, mensais e sucessivas, vencíveis a cada 30 (trinta) dias da data da arrematação 
e atualizadas mensalmente pelo IGP-M (pro-rata die), também a partir da data da arrematação em leilão, parcelas estas que 

deverão ser depositadas em conta-bancária vinculada aos autos a que se refere o presente edital. Caso o vencimento de 

alguma parcela recaia em final de semana ou feriado, o mesmo ficará automaticamente prorrogado para o primeiro dia útil 

subsequente. Em caso de arrematação de bens móveis mediante pagamento parcelado, o juízo poderá condicionar a entregar 
do bem à quitação de todas as parcelas. Poderá a qualquer tempo o arrematante antecipar a quitação do saldo devedor do 

parcelamento. Na hipótese de atraso no pagamento de qualquer parcela, incidirá multa de 10% sobre a soma da parcela 

inadimplida com as parcelas vincendas (conforme §4º do art. 895 do CPC). Na hipótese de inadimplemento, o 

Síndico/Administrador, poderá optar pela resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do 
valor devido. Caso seja pleiteada a resolução da arrematação, o arrematante, sem prejuízo das demais sanções previstas na lei 

e/ou neste edital, assim como sem prejuízo da apuração de eventuais perdas e danos, perderá o sinal de negócio já pago, bem 

como o valor da comissão paga ao leiloeiro. Caso seja pleiteada a execução, todas as parcelas vincendas vencerão 
antecipadamente à data da parcela inadimplida, incidindo sobre o montante devido à multa prevista no art. 895 §4º do CPC, 

além das demais sanções eventualmente previstas neste edital e/ou na legislação em vigor, arcando o arrematante 

inadimplente com ás custas processuais e honorários advocatícios decorrentes da execução, tudo isso sem prejuízo da apuração 

de eventuais perdas e danos. Na hipótese do arrematante/proponente não quitar o valor do sinal (25%) no prazo fixado neste 
edital, o mesmo, mediante análise do Juízo competente, será considerado desistente, sendo a arrematação desfeita, impondo, 

ao arrematante/proponente, multa equivalente ao sinal (25%) não quitado, sem prejuízo das demais penalidades previstas 

neste edital e/ou na legislação em vigor, inclusive perdas e danos. 
TAXA DE COMISSÃO DE LEILÃO: 10% (dez por cento) sobre o valor total da arrematação, a ser integralmente paga 

integralmente à vista, em dinheiro (moeda nacional), TED/transferência bancária ou cheque, pelo arrematante, no ato da 

arrematação, ficando a quitação do valor da comissão condicionada à compensação de eventual cheque emitido para 

pagamento. O pagamento da comissão será sempre considerado à vista, mesmo em caso de emissão de cheque para quitação 
do valor. O valor da comissão do leiloeiro será devido mesmo em caso de posterior desistência, pelo arrematante ou 

proponente, da arrematação/proposta, sendo considerada desistência, inclusive, a falta de pagamento do sinal, a falta de 

compensação de qualquer um dos cheques eventualmente emitidos para pagamento ou, ainda, o descumprimento de qualquer 

condição ou prazo previsto no presente edital. 
CONDIÇÕES GERAIS: Não serão aceitos créditos desta ou de qualquer outra Massa Falida como lance e/ou pagamento (parcial 

ou total). As medidas e confrontações dos imóveis e/ou benfeitorias, eventualmente constantes no presente edital, deverão ser 

consideradas meramente enunciativas, já que extraídas dos registros imobiliários, laudo de avaliação e demais documentos 
anexados aos autos do processo de falência. Para todos os efeitos, considera-se a venda dos bens imóveis como sendo "ad 

corpus", não cabendo qualquer reclamação posterior em relação a medidas, confrontações e/ou demais peculiaridades das 

áreas/imóveis, cabendo aos interessados vistoriarem os bens/áreas antes de ofertarem lances no leilão, inclusive no que se 

refere às edificações existentes nos imóveis, se houver. Caberá aos interessados verificarem, junto ao Município e demais 
órgãos competentes, eventuais restrições quanto ao uso do imóvel. Na hipótese dos bens, no todo ou em parte, estarem 

ocupados por terceiros, caberá ao arrematante tomar toda e qualquer providência, bem como arcar com todo e qualquer custo 

para a desocupação do bem. Eventuais informações acerca de ocupação/invasão/desocupação dos imóveis, deverão ser 

levantadas pelos licitantes interessados na arrematação. Na hipótese do imóvel arrematado encontrar-se tombado ou ser 
considerado como UIP pelo Município, caberá ao arrematante observar a legislação pertinente, principalmente no que se refere 

a conservação do bem e restrições de uso. Não será aceita qualquer reclamação após a realização do leilão. Em caso de 

parcelamento do valor da arrematação, o saldo parcelado será garantido por hipoteca judicial a ser gravada sobre o(s) 
próprio(s) imóvel(eis) arrematado(s), ficando o arrematante como fiel-depositário do bem. Poderá o leiloeiro atualizar o valor 

da avaliação na data do leilão. Em caso de desistência da arrematação, ao arrematante serão impostas as penalidades 

previstas na legislação e/ou no presente edital, sendo, da mesma forma, considerada desistência, inclusive, a falta de 

compensação de qualquer um dos cheques eventualmente emitidos pelo arrematante ou, ainda, o descumprimento de 
qualquer condição ou prazo previsto no presente edital. Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se 

encontram, sem garantia, constituindo ônus do(s) interessado(s) verificar suas condições antes da data do leilão. No caso de 

bens móveis, ao sinalizar ou efetuar seu lance o arrematante declara para todos os fins e efeitos de direito que examinou 



 

detalhadamente o bem arrematado e teve ampla oportunidade de contar com a assessoria de técnicos de sua inteira 

confiança, tendo pleno conhecimento de que o veículo é usado, não foi revisado, ou mesmo testado, sendo apregoado e 

arrematado no estado em que se encontra, sem garantias, e que a venda pela modalidade online é mera facilidade ao 
comprador não desobrigando a visitação e vistoria física dos bens levados a leilão que são vendidos no estado em que se 

encontram e as fotos e vídeo são meramente ilustrativas, não respondendo o Comitente Vendedor, nem o Leiloeiro, por 

sinistros de indenizações parciais ou totais já ocorridos, ou consertos e reparos que o veículo ou bem tenha sofrido 
anteriormente, ou que já tenha pertencido e vendido por seguradoras, não respondendo inclusive, quanto à eventuais e 

quaisquer problemas relacionados a providências, regularizações e substituições de motor, câmbio, etiquetas e selos 

autodestrutivos, vidros, identificadores, lacração, carrocerias, eixos, suspensões, turbina, GNV, faróis, cor, combustível, 

categoria, blindagem, quilometragem e sinistros ou reprovações e divergências de qualquer outro item junto com 
DETRAN/CIRETRAN ou empresas credenciadas/emissoras de perícias e laudos ECV/CSV e inspeção veicular ou ambiental são de 

responsabilidade do comprador, excluindo o leiloeiro e o comitente vendedor de qualquer indenização ou compensação 

financeira de qualquer hipótese. O arrematante obriga-se a não circular com o veículo arrematado sem que, antes efetue a 

transferência de titularidade do bem, que deverá ser feita no prazo máximo de trinta dias após a expedição da carta de 
arrematação, cumprindo as normas do DETRAN. 

DÉBITO(S) SOBRE O(S) BEM(NS): Os bens arrematados serão entregues, ao(s) arrematante(s), livres e desembaraçados de 

quaisquer ônus ou débitos, com base no inciso II, art. 141 da Lei 11.101/2005, sendo que estes, sub-rogam-se no preço da 
arrematação, nos moldes do parágrafo único do art. 130 do CTN, (até a data da arrematação em leilão, a partir de quando o 

arrematante passará a arcar com IPTU, ITR, Taxas Condominiais, dentre outros tributos ou despesas que incidirem sobre o bem 

arrematado), cabendo ao arrematante, no entanto, tomar todas as providências e arcar com todos os custos para a 

regularização e transferência dos respectivos imóveis arrematados, inclusive, se necessário, efetuar o georreferenciamento. 
Caberá ao arrematante arcar com todos os tributos eventualmente incidentes sobre a arrematação e transferência dos bens, 

inclusive, mas não somente, ITBI, ITR, ICMS, IRPF ou IRPJ, taxas de transferência, dentre outros. Caberá ao arrematante arcar 

com ás custas para a expedição da respectiva Carta de Arrematação, cujos valores deverão ser recolhidos diretamente à Vara 
Judicial onde tramitam os autos a que se refere o presente edital.  

TRANSMISSÃO ON-LINE: O leilão será transmitido, em tempo real, por intermédio do site www.rechleiloes.com.br, podendo, 

contudo, em razão de problemas técnicos, a transmissão não ser possível ou sofrer interrupções totais ou parciais, o que, em 

nenhuma hipótese, invalidará e/ou postergará o ato.  
LANCES PRESENCIAIS E PELA INTERNET: Os interessados em participar do leilão/praça poderão dar lances, presencialmente, no 

dia e hora marcados para a realização do leilão, ou pela internet, por intermédio do site www.rechleiloes.com.br. Todos os atos 

realizados via internet ficarão sujeitos ao bom funcionamento do sistema, assumindo o interessado todos os riscos ao optar por 

esta forma de participação no leilão, ficando o Poder Judiciário e/ou o Leiloeiro, desde já, isentos de qualquer responsabilidade. 
Os interessados em ofertar lances “on-line”, deverão observar as seguintes condições: 1-) Para ofertar lances “on-line”, o 

interessado deverá cadastrar-se, antecipadamente, no site www.rechleiloes.com.br, encaminhando os documentos indicados 

no mesmo site, os quais serão analisados no prazo de até 24h. O cadastramento é gratuito e requisito indispensável para a 
participação on-line no leilão, ficando o usuário/interessado responsável, civil e criminalmente, pelas informações lançadas no 

preenchimento do cadastro “on-line”. Os lances que vierem a ser ofertados são de inteira responsabilidade do 

usuário/interessado, sendo o mesmo, também, responsável pelo eventual uso inadequado de seu login e senha de acesso ao 

sistema. Para garantir o bom uso do site e a integridade da transmissão de dados, o Exmo. Juiz competente poderá determinar 
o rastreamento do número do IP da máquina utilizada pelo usuário para oferecer seus lances. Não serão aceitos lances via e-

mail, telefone ou qualquer outro meio diverso daqueles previstos neste edital. 2-) Apenas após a análise e aprovação da 

documentação exigida e discriminada no site, será efetivado o cadastro do interessado no site, ficando o interessado habilitado 

a ofertar lances pela internet. 3-) A confirmação do cadastro do usuário/interessado será enviada ao endereço de e-mail 
cadastrado pelo mesmo, cabendo ao usuário checar o recebimento dos e-mails. 4-) Os lances pela internet poderão ser 

ofertados a partir da data da publicação do presente edital, até o momento em que for declarado, pelo leiloeiro, o lance 

vencedor. 5-) Somente serão aceitos lances superiores ao último lance ofertado, sendo que o lance ofertado “on-line” deverá 
respeitar, obrigatoriamente, o acréscimo/incremento mínimo no valor informado no site. 6-) Os lances ofertados pela internet 

concorrerão, em igualdade de condições, com os lances ofertados presencialmente no leilão/praça, sendo considerado 

vencedor o maior lance. 7-) Os lances que forem captados durante o leilão presencial serão inseridos no "site" para o 

conhecimento de todos os participantes. Os participantes via Internet deverão observar a hora prevista para o início dos 
pregões. Para todos os efeitos, o horário a que se refere ao presente edital é o horário oficial de Brasília (Brasil). OS LANCES ON-

LINE SERÃO CONCRETIZADOS NO ATO DE SUA CAPTAÇÃO PELO PROVEDOR E NÃO NO ATO DA EMISSÃO PELO PARTICIPANTE. 

Assim, diante das diferentes velocidades nas transmissões de dados, dependentes de uma série de fatores alheios ao controle 



 

pelo provedor, o LEILOEIRO e os COMITENTES (Judiciário) não se responsabilizam por lances ofertados que não sejam recebidos 

antes do fechamento do lote. No leilão presencial, a ser realizado no dia e hora indicados no presente edital, o leiloeiro iniciará 

o ato consultando a existência, ou não, de lances ofertados via internet, passando, então, a receber novos lances, tanto on-line, 
quanto presencial. O maior lance ofertado presencialmente será inserido no site www.rechleiloes.com.br, a fim de que os 

interessados em ofertar lances on-line tenham a possibilidade de ofertar lance maior. Para cada lance ofertado e registrado no 

site acima, seja lance on-line, seja lance presencial, o leiloeiro iniciará a contagem de 60 (sessenta) segundos, a fim de que os 
participantes, querendo, ofertem lance superior ao maior lance até então ofertado/registrado. Decorrido o referido prazo sem 

que nenhum lance maior seja ofertado, será considerado vencedor o último lance registrado, finalizando-se, assim, o leilão do 

bem. 8-) O leiloeiro ofertará um lote de cada vez, iniciando a oferta de um lote apenas quando finalizada a arrematação do lote 

anterior. Poderá o leiloeiro optar pela oferta, em conjunto, de todos ou parte dos lotes, tendo como lance inicial a soma do 
lance inicial dos lotes agrupados. 9-) Na hipótese de não haver qualquer oferta de lance em um determinado lote, este poderá 

ser novamente oferecido pelo leiloeiro ao final do leilão/praça, respeitadas as condições previstas neste edital. 10-) Na hipótese 

de ser declarado vencedor o lance ofertado pela internet, o arrematante terá o prazo máximo de 01 dia, contado da data do 

leilão, para efetuar o pagamento da integralidade do valor do lance (ou da entrada/sinal no valor mínimo previsto em edital, se 
for o caso), bem como da taxa de comissão do leiloeiro prevista neste edital. 11-) O valor do lance deverá ser pago mediante 

guia de depósito em conta judicial vinculada aos autos a que se refira o bem arrematado. A taxa de comissão do leiloeiro 

deverá ser quitada mediante depósito na conta bancária (a ser informada), de titularidade do mesmo. Uma vez efetuados os 
pagamentos, o arrematante, dentro do prazo de 01 dia acima previsto, deverá enviar os comprovantes para o leiloeiro, via e-

mail: contato@rechleiloes.com.br ou qualquer outro meio hábil e inequívoco. 12-) Na hipótese de arrematação mediante lance 

on-line, o auto de arrematação será assinado pelo Exmo. Juiz apenas após a comprovação efetiva do pagamento integral do 

valor da arrematação (ou da entrada/sinal, ser for o caso) e da taxa de comissão do leiloeiro, ficando dispensada, nesta 
hipótese, a assinatura do arrematante no referido auto. 13-) Caso a arrematação seja efetuada mediante o pagamento 

parcelado de parte do valor, ficando o bem como garantia de pagamento, o arrematante fica obrigado a realizar todo e 

qualquer ato, bem como a arcar com os custos, que se fizerem necessários (principalmente assinar eventuais documentos) para 
a anotação/registro da garantia. 14-) Caso o arrematante não honre com o valor do lance no prazo e condições previstas neste 

edital, o lance será considerado inválido, ficando o arrematante sujeito à penalidades previstas em lei (inclusive do art. 695 do 

CPC) e neste edital. 15-) Os bens serão vendidos no estado de conservação e funcionamento em que se encontram, sem 

garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições antes da data do leilão ou praça. 16-) Correrão por conta do 
arrematante as despesas e os custos relativos à desmontagem, remoção, transporte e transferência patrimonial dos bens 

arrematados.  

DOS IMPEDIDOS DE ADQUIRIR BENS DO LEILÃO: Ficam impedidos de adquirir bens do leilão: o juiz, o representante do 

Ministério Público, o administrador judicial, o gestor judicial, o perito, o avaliador, o escrivão, o oficial de justiça ou o leiloeiro, 
por si ou por interposta pessoa, bens de massa falida ou de devedor em recuperação judicial, ou, em relação a estes, entrar em 

alguma especulação de lucro, quando tenham atuado nos respectivos processos, conforme determina o artigo 177 da Lei de 

Falências. 
INTIMAÇÃO: Pelo presente edital, ficam, desde já, intimadas as partes, os coproprietários, os interessados e, principalmente, os 

executados, credores hipotecários ou credores fiduciários, bem como os respectivos cônjuges se casados forem, a Falida 

(CREHNOR SARANDI - CNPJ 01.869.822/0001-76), bem como seus representantes legais, cientes da realização deste leilão, bem 

como do dia, hora e local em que se realizará a alienação judicial, e de todas as demais regras do presente EDITAL DE 
INTIMAÇÃO DE LEILÃO, 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, parágrafo único do 

CPC, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou a Meritíssima Juíza de Direito que se expedisse o presente edital que 

deverá ser publicado e afixado na forma da Lei. 
 

Informações pelo site www.rechleiloes.com.br, e-mail: contato@rechleiloes.com.br ou pelos Fones: (0xx55) 99978-9496 ou 
(0xx54) 99122-6399, ou ainda, com o Síndico/Administrador, Rafael Brizola Marques, pelo telefone (54) 3361-0000.  

 
Sarandi/RS, 28 de outubro de 2019. 

 
        Alexandre Rech                                                                            Andreia dos Santos Rossatto 
         Leiloeiro Oficial                                                                                          Juíza de Direito 


