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EDITAL DE VENDA DIRETA E INTIMAÇÃO 
 

 

ALEXANDRE RECH, Leiloeiro Oficial, matriculado na JUCISRS sob nº. 268/2010, devidamente autorizado pelo 
EXMO. SR. DR. MARCELO CAON PEREIRA, JUIZ do TRABALHO da 3ª Vara do Trabalho de Passo Fundo/RS, 
venderá de Forma Direta, na forma da lei, o(s) bem(ns) penhorado(s) a seguir relacionado(s): 
Processo n° 0020024-03.2019.5.04.0663: Reclamantes: Rogerio Mertz e outros (928) / Reclamados: Semeato SA 
Indústria e Comércio e outros (5) 

Bem(ns):  
LOTE 01-) A FRAÇÃO IDEAL DE 96.800M², DENTRO DE UM TODO MAIOR, QUAL SEJA: UMA FRAÇÃO IDEAL DE TERRAS 
DE CAMPO E MATOS, com a área superficial de 1.191.666m², mais ou menos, situada no 3º distrito deste município, no 
lugar denominado “Passo da Generosa” dentro de um todo maior, com as seguintes confrontações: ao SUL e 
NASCENTE, com campos dos Moresiras; ao NORTE, com Guilherme Moresch e outros; e, ao POENTE, com a Fazenda da 
Rozeira. O imóvel está registrado junto ao C.R.I. de Passo Fundo/RS, sob o nº 13.761. E UMA FRAÇÃO DE 285.000M² 
DENTRO DE UM TODO MAIOR, QUAL SEJA: UMA FRAÇÃO IDEAL DE TERRAS DE CULTURA, com 857.662m², situado no 
lugar denominado Ipê Preto, Distrito de Coxilha, p/ município, dentro de um todo maior com 2.379.062m², com as 
seguintes confrontações gerais: ao NORTE, SUL e OESTE, com terras de Dorival Silva; ao LESTE, com terras de Argemiro 
Rodrigues e Luiz Graeff Teixeira. O imóvel está registrado junto ao C.R.I. de Passo Fundo/RS, sob o nº 2.837. Os dois 
imóveis foram avaliados conjuntamente em R$-8.353.540,15 (oito milhões, trezentos e cinquenta e três mil, 
quinhentos e quarenta reais e quinze centavos). 
 
LOTE 02-) UM IMÓVEL, localizado na Vila Vera Cruz, à Av. Rio Grande, com a área de 7.000m², com as seguintes 
medida e confrontações: ao NORTE, com terras de The Texas Company Ltda, onde mede 80m; ao SUL, por uma rua, 
onde mede 50m; ao LESTE, frente à Av. Rio Grande, onde mede 105m; ao OESTE, com a Viação Férrea, onde mede 
101m, contendo um chalé de madeira. O imóvel está registrado junto ao C.R.I. de Passo Fundo/RS, sob o nº 13.961, e 
foi avaliado em R$- 14.102.630,00 (quatorze milhões, cento e dois mil, seiscentos e trinta reais); 
 
LOTE 03-) UMA ÁREA DE TERRAS URBANA, COM 20.805,00M², situada no atual Bairro São Cristóvão, nesta cidade, 
sem quarteirão formado, sem numeração definida, confrontando: ao NORTE, com o Loteamento São Luiz; ao SUL, com 
a rua Camilo Ribeiro, antiga Estrada Passo da Cruz; ao LESTE, também com o Loteamento São Luiz; e, ao OESTE, 
igualmente com a rua Camilo Ribeiro, antiga Estrada Passo do Cruz. O imóvel está registrado junto ao C.R.I. de Passo 
Fundo/RS, sob o nº 24.134, e foi avaliada em R$- 25.164.140,00 (vinte e cinco milhões, cento e sessenta e quatro mil, 
cento e quarenta reais). 
 
LOTE 04-) UM LOTE DE TERRENO, sob o nº 38, com a área superficial de 467m², contendo uma casa mista, com 
125,86m², à Rua Belém, nº 186, na Vila Ricci, nesta cidade de Passo Fundo, confrontando: ao NORTE, com o lote nº 29; 
ao SUL, com a Rua Belém onde faz frente; ao LESTE, com o lote 37; e, ao OESTE, com o lote 39. O imóvel está 
registrado no C.R.I. de Passo Fundo, sob o nº 53.010, e foi avaliado em R$-744.681,17 (setecentos e quarenta e 
quatro mil, seiscentos e oitenta e um reais e dezessete centavos). 
 
LOTE 05-) UM LOTE DE TERRENO, sob o nº 05 da quadra A, com a área superficial de 472,50m², contendo, uma casa 
de madeira sob nº 271, à rua Belém, nesta cidade, na Vila Ricci, Bairro São Cristóvão, confrontando: ao NORTE, com o 
lote 6 e parte do lote 7; ao SUL, com os lotes 2,3 e 4; ao LESTE, com a rua Belém, onde faz frente e mede 12m; e, ao 
OESTE, com parte do lote 1. O imóvel está registrado junto ao .R.I. de Passo Fundo/RS, sob o nº 53.397, e foi avaliado 
em R$-465.536,59 (quatrocentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e trinta e seis reais e cinquenta e nove 
centavos). 
 
LOTE 06-) LOTE DE TERRENO, sob o nº 37, com a área superficial de 466m², contendo uma casa de madeira, com 
60,90m², na Rua Belém, 199, no Bairro Ricci, nesta cidade de Passo Fundo, confrontando: ao NORTE, com o lote nº 36; 
ao SUL, com o lote nº 38; ao NASCENTE, frente para a rua Belém; e, ao POENTE, com o lote nº 28. O imóvel está 
registrado no C.R.I. de Passo Fundo, sob o nº 67.190, e foi avaliado em R$- 519.399,47 (quinhentos e dezenove mil, 
trezentos e noventa e nove reais e quarenta e sete centavos). 
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LOTE 07-) UMA PARTE DE TERRAS DE CAMPOS, com a área superficial de 20.000m², de forma retangular, medindo 
80m de frente, por 250m de frente a fundos, sem benfeitorias, situada no distrito desta cidade de Passo Fundo, lugar 
denominado Bela Vista, confrontando atualmente: ao NORTE, por uma linha de 250m, com parte do mesmo imóvel de 
propriedade do Município de Passo Fundo; ao SUL, por uma linha seca de 250m, com parte do mesmo imóvel de Fábio 
Empreendimentos Imobiliários Ltda; ao LESTE, por uma linha de 80m também com parte do mesmo imóvel de Fábio 
Empreendimentos Imobiliários Ltda; e, ao OESTE, por uma linha de 80m, dividindo com uma Estrada que passa em 
frente ao Cemitério São João. O imóvel está registrado no C.R.I. de Passo Fundo, sob o nº 68.029, e foi avaliado em R$- 
842.303,24 (oitocentos e quarenta e dois mil, trezentos e três reais e vinte e quatro centavos). 
 

O(s) bem(ns) será(ão) ofertado/vendido(s) até o dia 22/10/2021, até as 12h, pela melhor oferta. As propostas 
deverão ser encaminhadas ao leiloeiro, acompanhada de cópia dos documentos pessoais dos interessados, se 
pessoa física, ou do(a) representante legal, se jurídica, bem como dos atos constitutivos da empresa. A comissão 
do Leiloeiro é de 10% (dez por cento) do valor da arrematação e correrá por conta do comprador/arrematante e 
deverá ser efetuada à vista (dinheiro/cheque). Os tributos vencidos incidentes sobre a propriedade dos imóveis e a 
comissão de corretagem serão de responsabilidade dos proponentes-adquirentes.  
FORMAS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O preço mínimo para o recebimento de propostas de aquisição à vista é 
de 40% (quarenta por cento) do valor da avaliação. O preço mínimo para o recebimento de propostas de aquisição 
com pagamento à prazo, com o pagamento a partir da homologação da alienação, será de 50% (cinquenta por 
cento) do valor da avaliação, permitido o parcelamento em até 12 (doze) parcelas mensais, para os imóveis 
avaliados em até R$ 1.000.000,00, e em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais, para os imóveis com avaliação 
superior. Na hipótese de pagamento a prazo, as parcelas vincendas serão reajustadas pelo IPCA-E a contar da 
data da homologação da alienação e o bem imóvel permanecerá em garantia até a quitação do valor total da 
proposta homologada, na forma do art. 895, §3º, do CPC. Quando intimado de que sua proposta foi a vencedora, 
o proponente-adquirente que tiver feito proposta à vista terá o prazo de dois dias úteis para efetuar o depósito 
judicial de 10% (dez por cento) do valor da alienação, a ser recebida a título de caução, sob pena de 
desconsideração da proposta, com homologação da melhor proposta subsequente. O mesmo ocorrerá com o 
proponente-adquirente que tiver feito proposta à prazo, sendo que, neste caso, o valor a ser caucionado será o 
correspondente ao da primeira parcela do valor total da alienação. Havendo concorrência sobre um mesmo 
imóvel entre duas ou mais propostas à vista no mesmo valor, a que tiver sido protocolada antes na 3ª Vara do 
Trabalho de Passo Fundo será a vencedora. Havendo concorrência sobre um mesmo imóvel entre duas ou mais 
propostas a prazo no mesmo valor, porém com parcelamentos diferentes, será a vencedora a que tiver número 
menor de parcelas. Havendo concorrência sobre um mesmo imóvel entre propostas a prazo e à vista, esta será a 
vencedora, caso a diferença percentual entre uma e outra não ultrapasse 10% (dez por cento). Em havendo tal 
ultrapasso, prevalecerá a proposta à prazo. 
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 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. 
 
Passo Fundo/RS, 23 de agosto de 2021. 

 
 

Alexandre Rech,  
Leiloeiro Oficial 
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