
  

 

EDITAL DE LEILÃO e INTIMAÇÃO 
 

 1º Leilão, dia 02 de Março de 2021, às 14h. 
 2º Leilão, dia 16 de Março de 2021, às 14h. 

LOCAL: On-Line através do Portal http://rechleiloes.com.br, e presencial na Av. Independência, 1875, Centro, (Depósito 

Rech Leilões) em Palmeira das Missões/RS, CEP-98.300-000. 
ALEXANDRE RECH, Leiloeiro Oficial, matriculado na JUCISRS sob nº. 268/2010, devidamente autorizado pela EXMA. SRA. 
DRA. VANESSA SILVA DE OLIVEIRA, Presidente da Vara Adjunta do Juizado Especial Cível da Comarca de Palmeira das 

Missões/RS, venderá em Leilão, na forma da lei, em dia, hora e local acima citados, o(s) bem(ns) penhorado(s) a seguir 

relacionado(s): 

Processo nº 020/3.19.0000034-2: Autor: Bruno José Zimmer / Réu: Valdenor Pinto Nunes 

BENS: UMA ÁREA DE 498M², dentro de um todo maior de uma fração de terras de campo, com a área de 63 hectares, 

mais ou menos, com uma casa de madeira, um galpão de telheiro, um galinheiro de madeira e uma pocilga de madeira, 

situado no distrito Jaboticaba, dentro das seguintes confrontações: ao NORTE, com terras de Sucessores de Franklin 

Cândido de Assis, por sanga e valo; ao SUL, com terras de sucessores de João Alves dos Santos, por água; a LESTE, com 

terras de Fortunato Bueno de Souza; e, a OESTE, com a faixa que vai desta cidade à Iraí/RS. Benfeitoria: uma casa de 

alvenaria, coberta com telhas de cimento amianto, com a área de mais ou menos 106m², a qual não está averbada na 

presente matrícula. O imóvel está registrado junto ao C.R.I. de Palmeira das Missões, sob o nº 6975, conforme matrícula 

atualizada até 30/10/2019), e foi avaliada em R$-120.000,00 (cento e vinte mil reais). 
 Condôminos: Tarcizio Trentin s/m Helena Goreti Trentin (R.1/6975), Ervandil Saul (R.3/6975), Jaime Araújo Cavaleski 

(R.5/6975), Pedro da Silva (R.6/6975), Adão Simões Pires s/m Maria de Lourdes Rosa Pires (R.13/6975, R.47/6975 e 

R.72/6975), Dalti dos Santos Bueno (R.14/6975), Olmiro Mendes s/m Terezinha de Lima Mendes (R.16/6975), Irani 

Lumbacheski Rosa (R.17/6975), João Marasca (R.18/6975), Irany Brum de Aquino s/m Geny Medeiros de Aquino 

(R.20/6975), Nereu Trentin (R.21/6975), Osmar José Lorenzi s/m Maria Sperafico Lorenzi (R.22/6975), Paulo Hermes 

Vieira Graminho (R.24/6975), Narcizo Trentin s/m Pedrolina Bizerro Trentin (R.25/6975), Francisco Novais do Prado 

(R.26/6975), Lúcio Rocha Landfeldt (R.27/6975), Juvino Corteze s/m Maria Piacentini Corteze (R.30/6975), Dirceu Rosa 

Pires s/m Zilda Inês Trentin Pires (R.31/6975), Donato Rodrigues da Rosa (R.32/6975 e R.85/6975), Colussi & Dall Agnol 

Ltda. (R.33/6975), Honorato Pereira Soares s/m Nair Bueno Soares (R.35/6975), João Prestes Dornelles s/m Auracel dos 

Santos Dornelles (R.37/6975),  Carolina Oliveira da Silveira (R.38/6975), Feliciano Oliveira dos Santos s/m Amenaides 

Maria Franco dos Santos (R.39/6975), Delfino Portes Rocha s/m Terezinha dos Santos Rocha (R.40/6975), Clodoaldo 

Trentin s/m Eli da Silva Trentin (R.41/6975 e R.59/6975), Eunice Maria da Rosa Soares s/m Olmiro Pereira Soares 

(R.46/6975), Maria de Lourdes Rosa Pires s/m Adão Simões Pires (R.47/6975), Eloá da Rosa Correa s/m Casemiro Correa 

(R.48/6975), Gilmar Trentin s/m Eulalia Bizarro Trentin (R.51/6975), Maximino Rigon s/m Waldereza Dalcin Rigon 

(R.52/6975), Waldenor Rocha dos Santos (R.56/6975), Ruderlei Trentin s/m Altiva Soares Trentin (R.60/6975), Elenita 

Ana Rigon Dalla Nora (R.61/6975 e R.63/6975 e R.149/6975), Darci Campos de Mattos s/m Erotildes Bueno de Mattos 

(R.62/6975 e R.74/6975), Tibúrcio Rocha Siqueira Fortes s/m Otacilia dos Santos Fortes (R.65/6975), Lindolfo Oliveira dos 

Santos (R.66/6975), Ordalino Oliveira dos Santos s/m Enedina Rocha dos Santos (R.67/6975), João Oliveira dos Santos 

s/m Oracidia Bueno dos Santos (R.68/6975), Edilio de Oliveira Santos s/m Glória Silva Santos (R.69/6975), Dulcino 

Oliveira dos Santos s/m Clecy da Silva Santos (R.70/6975), Alcides Rocha Landfeldt s/m Marina do Prado Landfeldt 

(R.73/6975), Antonio Tortelli s/m Aurora Fabrício das Neves Tortelli (R.76/6975), Setembrino Licio de Oliveira s/m 

Brandina Landefeld de Oliveira (R.77/6975), Aldino Aloysio Schneider s/m Nilda Schneider (R.78/6975), Enio Bueno da 

Silva (R.80/6975, R.93/6975, R.99/6975, R.101/6975, R.102/6975), Osmar da Silva (R.84/6975, R.94/6975, R.96/6975, 

R.96/6975 e R.107/6975), Donato Rodrigues da Rosa (R.85/6975), Moises Bueno do Amaral s/m Lucia dos Santos Amaral 

(R.88/6975 e 90/6975), Jussara de Fatima Medeiros de Aquino (R.89/6975), Remigio Trentin s/m Leobaldina Trentin 

(R.95/6975 e R.127/6975), Simone Terezinha Konig; Siliane Konig e Zenaide Konig (R.97/6975), Guilherme Konig s/m 

Lourdes Konig (R.98/6975), Raul José Ignácio s/m Crecência Galvão Ignácio (R.100/6975), Igreja Evangélica Assembléia de 

Deus (R.105/6975), Clenir Teresinha da Rosa Poncio (R.112/6975), Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE 

(R.119/6975), Alcir Dalcin Landfeldt (R.121/6975), Município de Boa Vista das Missões (R.122/6975 e R.134/6975), Carlos 



  

 

Reginaldo dos Santos Bueno s/m Simone Alessio Bueno (R.126/6975), Moacir da Silva (R.139/6975) e Ivone Marasca 

(R.141/6975). 

Hipoteca: a favor do Banco Cooperativo Sicredi S/A (R.128/6975). 

O(s) Edital(ais) de Leilão(es) estará(rão) disponível(eis) e publicados junto ao “web-site” http://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. 

LANCES PRESENCIAIS E PELA INTERNET: Os interessados em participar do leilão deverão realizar o prévio cadastro junto ao 
portal do leiloeiro (http://rechleiloes.com.br) com antecedência mínima de 12 (doze) horas do horário marcado para a 

realização do leilão, no qual deverá fornecer todas as informações cadastrais e documentações necessárias, onde deverão ser 

observadas e cumpridas todas as regras indicadas no referido site, não podendo, posteriormente, sob qualquer hipótese, 

alegar desconhecimento. Os interessados poderão dar somente lances eletrônicos a partir da disponibilização dos lotes junto 
ao portal do leiloeiro, sendo que o encerramento do leilão será realizado no dia e horário marcados para a realização do 

leilão eletrônico, por intermédio do site http://rechleiloes.com.br, sendo os lances repassados imediatamente aos 

participantes do leilão de forma instantânea. Os participantes via Internet deverão observar a hora prevista para o início do(s) 
leilão(ões). OS LANCES ON-LINE (eletrônicos) SERÃO CONCRETIZADOS NO ATO DE SUA CAPTAÇÃO PELO PROVEDOR E NÃO NO 

ATO DA EMISSÃO PELO PARTICIPANTE. Os lances que forem captados durante o leilão presencial serão inseridos no "site" 

para o conhecimento de todos os participantes. 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 (Poder Judiciário) não 
se responsabilizam por lances ofertados que não sejam recebidos antes do fechamento do tempo do lote. Serão aceitos 

somente lances on-line (via internet) através do site http://rechleiloes.com.br, daqueles que estiverem devidamente 

cadastrados no site com o termo de adesão assinado e com seu cadastro ativo/homologado. Para o recebimento de lances 

via internet deverá o interessado acessar o site http://rechleiloes.com.br, efetuar seu login e senha, e estar ciente das 
condições impostas pelo site. Dúvidas quanto à utilização do sistema, poderão ser esclarecidas através dos telefones (54) 

99122-6399 ou (55) 99978-9496 (whatsapp), ou e-mail: contato@rechleiloes.com.br. Será considerado vencedor, aquele que 

após o encerramento da contagem regressiva de 60 (sessenta) segundos, tiver ofertado o maior lance, e assim o bem será 
declarado pelo sistema eletrônico de leilões como, ARREMATADO. Sempre que houver um lance, será reiniciado a regressiva 

(60s), para possibilitar que outros participantes possam dar seu(s) lance(s) no(s) leilão(ões). Os lances eletrônicos serão 

sempre disponibilizados no histórico de lances disponibilizados na barra inferior do auditório eletrônico, de forma pública e 

simultânea a todos os interessados. Todo o lance efetivado pela internet gera compromisso por parte do(s) participante(s). 
Desse modo, serão anotados os nomes, números de IP´s e a relação completa de lances ofertados sobre o(s) bem(ns), caso 

haja algum impedimento (em especial os elencados junto ao artigo 890 do CPC), para a finalização da compra, tornar-se-á 

vencedor o maior lance antecedente aquele pelo qual o lote foi declarado ARREMATADO, sempre observando o valor mínimo 

de incremento pré-fixado na arrematação pelo leiloeiro. A finalização da compra ocorrerá sempre em até 24 (vinte e quatro) 
horas depois do horário do término do leilão, ocasião em que serão encaminhados aos arrematantes via e-mail, todas as 

orientações necessárias, inclusive as diretrizes acerca do(s) pagamento(s) a serem realizados. PREFERÊNCIA(S) NA(S) 
ARREMATAÇÃO(ÕES): Na(s) ocasião(ões) da(s) realização(ões) do(s) 1º e 2º Leilões, com base ao artigo 893 do CPC, em 
edital(ais) de leilão(ões) que tenham a previsão da oferta de mais de um lote vinculado(s) ao mesmo processo, terá 

preferência o(s) arrematante(s) que tiver(em) o interesse na arrematação de todos os lotes (arrematação de forma global), 

diante daqueles que queiram realizar a aquisição individualizada/separada dos lotes. Desta forma, o(s) interessado(s) em 

arrematar os bens de forma de “lance global”, deverá marcar/escolher a opção ARREMATAR PELO VALOR TOTAL DE LOTES (Á 
VISTA ou PARCELADA), no qual se encontra disponibilizada junto ao auditório eletrônico. Será sempre considerado vencedor o 

maior lance ofertado pela soma mínima estabelecida legalmente/arbitrada judicialmente, observado a soma do lance mínimo 

dos lotes, independente da forma ou condição de pagamento que o arrematante venha a optar. A proposta de pagamento do 

lance para bens móveis será sempre à vista, sendo que o parcelamento do valor da arrematação caberá apenas a bens 
imóveis, sendo que a forma de pagamento à vista, sempre prevalecerá sobre a proposta de pagamento parcelado, desde que 

o lance seja no mesmo valor. FORMAS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Desde a ocasião do 1º Leilão, 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. a) À VISTA: Ao optar pelo pagamento à vista do 

valor do lance, o arrematante, no ato da arrematação, deverá efetuar, diretamente ao leiloeiro ou alternativamente 
mediante pagamento de guia de depósito judicial, o pagamento da integralidade do valor do lance. b) PARCELADO: Ao optar 



  

 

pelo pagamento parcelado, o licitante, no ato da arrematação deverá efetuar, diretamente ao leiloeiro ou alternativamente 

mediante pagamento de guia de depósito judicial, o pagamento do valor mínimo correspondente a 25% (vinte e cinco) do 

valor da arrematação, quitando o valor remanescente em, no máximo, 30 (trinta) parcelas (art. 895, §1º da Lei 13.105/2015) 
iguais, mensais e sucessivas, vencíveis a cada 30 (trinta) dias da data da arrematação. Na hipótese de atraso no pagamento 

de qualquer parcela, incidirá multa de 10% sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas (conforme art. 

895 §4º do da Lei 13.105/2015). O valor da(s) parcela(s) deverá(ão) ser(em) atualizada(s) mensalmente, desde a data da 
arrematação, por juros de 1% a.m. + IGP-M, devendo o montante ser quitado mediante guia de depósito judicial vinculada 

aos autos a que se refere o bem arrematado. Caso o vencimento de alguma parcela recaia em final de semana ou feriado, o 

mesmo ficará automaticamente prorrogado para o primeiro dia útil subsequente. A arrematação de bem imóvel mediante 

pagamento parcelado do valor da arrematação, nos termos previstos neste edital, será garantida por hipoteca gravada sobre 
o próprio imóvel arrematado. Em caso de arrematação de bens móveis mediante pagamento parcelado, o r. juízo poderá 

condicionar a entregar do bem à quitação de todas as parcelas. Na hipótese de inadimplemento, o exequente 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. 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 da Lei 13.105/2015, 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. Havendo a suspensão ou extinção da execução 

em virtude de acordo antes do leilão, este somente será suspenso após o pagamento das custas e demais despesas 

processuais, inclusive aquelas do Leiloeiro, sujeito às penalidades do art. 358 do Código Penal, bem como, a multa prevista no 
art. 695 do CPC e a perda da comissão que faz jus o leiloeiro, conforme Decreto n◦21.981/32. O CPC é aplicado 
subsidiariamente ao processo do trabalho, nas hipóteses não regulamentadas pela CLT. COMISSÃO DO LEILOEIRO: A 

comissão do Leiloeiro é de 10% (dez por cento) ou conforme arbitrado judicialmente sobre o valor do lance e correrá por 
conta do arrematante ou adjudicante. Em caso de pagamento do débito, remição ou acordo entre as partes, antes da 

realização do leilão, será devido ao leiloeiro a comissão de 5% (cinco por cento), calculadas sobre o valor da avaliação, a 

serem satisfeitas pelo executado, acrescido das despesas homologadas. Em caso de pagamento do débito, remição ou acordo 

entre as partes, após realizado o leilão com resultado positivo, serão devidos ao leiloeiro a comissão de 10% (dez por cento) 
ou conforme arbitrado judicialmente, calculada sobre o valor do lance vencedor, a serem satisfeitas pelo executado, acrescido 

das despesas homologadas. Eventual pedido de suspensão do leilão pelo pagamento ou acordo deverá ser instruído com o 

prévio depósito das despesas processuais lançadas na conta atualizada, assim como, da previsão de despesas apresentadas 

pelo leiloeiro, cujo cálculo deverá ser lançado pela Secretaria a pedido da parte interessada ou conforme arbitrado pelo Juízo. 
DÉBITO(S) SOBRE O(S) BEM(NS): Com a arrematação, os débitos e dívidas pendentes sobre o(s) bem(ns) à época da 

alienação, tais como impostos, multas, tributos, taxas, encargos e demais ônus sub-rogam-se no preço da arrematação, nos 

moldes do parágrafo único do art. 130 do CTN, de forma que o arrematante recebe o(s) bem(ns) livre(s) e desembaraçado(s) 
de ônus. INTIMAÇÃO: 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, 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.  
Informações pelo site http://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. 
 

Palmeira das Missões/RS, 20 de outubro de 2020. 

 

 
 

Alexandre Rech                                                                               Vanessa Silva De Oliveira 
Leiloeiro Oficial                                                                                         Juíza de Direito 

 


