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EXECUÇÃO FISCAL Nº 5000084-64.2011.8.21.0067/RS

EXEQUENTE: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EXECUTADO: WOLNEI I KLASEN EIRELI

Local: São Lourenço do Sul Data: 16/05/2022

EDITAL Nº 10019151899

EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO - PROCESSO: 067/1.11.0000165-6.
NATUREZA: Execução Fiscal. AUTOR: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. RÉU: WOLNEI I
KLASEN. OBJETO: Venda em primeiro leilão em 20 de junho de 2022 e segundo leilão em 6 de julho
de 2022, ás 14:00 horas, o leilão exclusivamente eletrônico pelo site www.zagoleiloes.com.br do seguinte
BEM: O imóvel de matrícula nº 11.440 do livro 2 do Cartório de Registro de Imóveis de São Lourenço do
Sul, sendo um terreno urbano, situado em São Lourenço do Sul, no quadro 82, de forma regular, com
425,25 metros quadrados de área superficial, medindo 12,50 metros de frente sul, no lado ímpar da Rua
Júlio de Castilho, e fundos norte, até 34,02 metros até entestar com terreno que é ou que é ou foi de
Sucessão Stenzel, confrontando-se a leste com terreno que é ou foi de Olga da Silva Citrini e Anolino de
Almeida e, pelo oeste, com terreno que é ou foi de Olga da Silva Citrini, contendo um prédio de material
coberto com telhas de zinco, construído sobre o terreno acima descrito, onde funcionava o Cine Rex,
atualmente Rua Júlio de Castilhos, com 1 porta e 2 janelas (vitrini) frente sul, medindo 9,00 metros de
frente e fundos de 24,50 metros, com aumento nos fundos do prédio acima mencionado, medindo 12,00
metros na parte do prédio que entesta com o prédio onde funcionava o Cine Rex por 9,52 metros por outro
lado, no quadro formado pelas ruas: Dr. Júlio de Castilhos, Barão do Triunfo, Marechal Deodoro e
Avenida Marechal Floriano, conforme a Av-2.11.440 os prédios foram construídos situado na Rua Julio de
Castilho nº 1509, demais dados constam na matrícula imobiliária supracitada. AVALIAÇÃO: R$
600.000,00 (Seiscentos mil reais). ÔNUS: Hipoteca em favor de Companhia Brasileira de Petróleo
Ipiranga portadora do CNPJ nº 33.069.766/0001-81, reservado sobre o produto da alienação metade do
valor de avaliação a cônjugue Ligia Mara Klasen portadora do CPF nº 391.871.790-91, indisponibilidades
penhoras e notícias de penhora em favor do Estado do Rio Grande do Sul referente aos processos nº
067/1.08.0001051-0, 067/1.15.0000958-0, 067/1.11.0000165-6, 067/1.07.0000668-5, 067/1.08.0001051-0
e 067/1.07.0000668-5 em trâmite perante os Juízos da 1º e 2º Vara Judicial da Comarca de São Lourenço
do Sul. COMUNICADO: Se não houver lanço superior ao valor de avaliação será realizado o 2º leilão, na
data, horário e local supracitados pela melhor oferta, inadmitindo preço vil nos termos do artigo 891 do
CPC, pagamento conforme o artigo 892 do CPC, admitido a apresentação de proposta parcelada nos
termos do artigo 895 do CPC, o licitante deverá efetuar cadastro prévio ao leilão no site do leiloeiro, bens
vendidos no estado em que se encontram, no caso de alienação os créditos que recaem sobre o bem sub-
rogam-se sobre o respectivo preço nos termos do artigo 908 § 1º do CPC, correrá por conta do
arrematante a comissão do leiloeiro acrescido de eventuais despesas pertinentes as hastas públicas as
quais deverão ser consultadas pelo interessado. INTIMAÇÃO: As partes, eventuais cônjuges, credores, a
cônjugue Ligia Mara Klasen portadora do CPF nº 391.871.790-91, o credor hipotecário Companhia
Brasileira de Petróleo Ipiranga portadora do CNPJ nº 33.069.766/0001-81 e o executado Wolnei Ivaldo
Klasen caso não encontrados para cientificação pessoal, ficam por este intimados, nos termos do artigo
889 do CPC. Leiloeiro Oficial: John Levy Zago Amaral. Juíza de Direito: Dra. Helen Fernandes Paiva.
Escrivã: Ana Carolina Mansur Ferreira.
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