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EDITAL DE PÚBLICO LEILÃO EXTRAJUDICIAL  

 
 

O LEILOEIRO OFICIAL José Lazaro Ribeiro Menezes Junior, matrícula nº394/19, autorizado pelo 
Credor Fiduciário SICREDI Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Centro Leste – Sicredi 
Centro Leste RS, inscrita no CNPJ sob nº 88.471.024/0001-70, torna público que submeterá à venda, 
para pagamento da dívida fiduciária em favor do Credor SICREDI Cooperativa de Crédito, Poupança 
e Investimento Centro Leste – Sicredi Centro Leste RS, nos termos da CÉDULA BANCARIA 
NºB91921653-4 e na forma da Lei 9.514/97 e regulamentação complementar, e observadas as 
condições do contrato de empréstimo, em Primeiro Público Leilão no dia 02 de dezembro de 2020, 
às 10:30horas, no site: www.mercadoleiloes.com.br, pela maior oferta, respeitado o preço mínimo de 
venda (O maior valor da comparação entre o valor da avaliação informada em contrato, com o valor 
de avaliação do ITBI), não alcançando êxito neste, em Segundo Público Leilão no dia 17 de 
dezembro de 2020, no mesmo horário e site, pelo lance maior oferecido, desde que igual ou superior 
ao preço mínimo equivalente ao montante da dívida e demais encargos e obrigações, tudo 
devidamente atualizado na data do leilão, do imóvel: 
- Uma fração de terra de agricultura, com a área superficial de 89.388,8950m²(oitenta e nove mil, 
trezentos e oitenta e oito metros e oito mil, novecentos e cinquenta centímetros quadrados) não 
edificada. Situada na zona rural do distrito de Botucarí, no município de Candelaria. Lugar 
denominado Faxinal. Dividindo-se: por um lado, ao Norte, com terras de Helena Maria Porto da Silva, 
ao Sul, com terras de Helena Maria Porto da Silva. Ao Leste, com terras de Celio Roque Porto e ao 
Oeste, com estrada municipal da Linha Palmeira. Cadastrada no Incra, em conjunto com outras 
áreas, em nome de Alvarina Porto e Outros, de nacionalidade brasileira, sob nº.857.033.033.642-0. 
Área total: 134,50ha, módulo fiscal:20,00ha numero de módulos: 6,72. Fração mínima de 
parcelamento; 2,0ha NIRF: 2.015.455-0. Bem de propriedade de Helena Porto da Silva conforme 
descrição inicial da matrícula 12.458, registrada no Registro de Imóveis de Candelaria/RS, Livro nº2, 
Registro Geral. 
Valor: 1º leilão: R$290.000,00(duzentos e noventa mil reais) 2º leilão: R$373.889,14(trezentos e 
setenta e tres mil oitocentos e oitenta e nove reais com quatorze centavos).  Fiduciante: Rogerio 
Porto da Silva;Contrato: NºB919211653-4; 

O imóvel é arrematado no estado em que se encontra. Qualquer diferença existente entre o imóvel e 
sua documentação não poderá ser invocada como motivo para compensação, quer no preço, quer 
nas condições de pagamento, correndo ainda por conta do arrematante as despesas, a iniciativa e os 
meios necessários à sua desocupação. A respectiva escritura pública de compra e venda deverá ser 
formalizada no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da arrematação, não sendo permitido retardar 
essa formalização sem que haja impedimento legal para tanto, devendo, nesse caso, os encargos de 
condomínio e IPTU do imóvel serem imediatamente assumidos pelo arrematante. Estando o imóvel 
desocupado, a entrega das chaves ao arrematante fica condicionada a apresentação de comprovante 
de que a respectiva escritura de compra e venda foi encaminhada para registro no Ofício de Registro 
de Imóveis competente. 

Valor corrigido pela aplicação de coeficiente de atualização monetária idêntico ao utilizado para o 
reajustamento dos depósitos de poupança mantidos nas instituições integrantes do Sistema Brasileiro 
de Poupança e Empréstimos – SBPE, mais despesas previstas no Art. 27, § 2º da Lei 9.514, de 20 de 
novembro de 1997). 

Do Direito De Preferência Do Devedor:  
O Devedor Fiduciante possui, conforme lei, direito de preferência na aquisição do imóvel, a ser 
exercido até a data do segundo leilão e a ser perfectibilizado com o pagamento do valor 
correspondente à dívida, acrescida dos encargos e despesas e da comissão do Leiloeiro, nos termos 
do art. 27, § 2º-B da Lei 9.514/97. Com o pagamento referido, ocorrerá a imediata suspensão do 
leilão, tornando-se nulos os lances anteriormente ofertados. Desta forma, qualquer oferta ou lance 
realizados por terceiros ficarão condicionados ao não exercício do direito de preferência previsto em 
lei. 

Da situação do imóvel: Ocupado. 

Das condições de venda: 

Caso eventualmente exista sobre o referido imóvel benfeitoria(s) pendente(s) de averbação no 
Cartório de Registro de Imóveis (CRI) competente, a(s) regularização(ões) desta(s) e os encargos 
correspondentes perante os órgãos competentes correrão por conta exclusiva do(a) arrematante, 
inclusive débitos não apurados junto ao INSS com construção, demolição ou reforma, concluída ou 
em andamento. Caberá também ao(à) arrematante a regularização, junto aos órgãos responsáveis, 
da eventual demolição ou ampliação da atual área construída. O imóvel será leiloado em caráter “ad 
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corpus” e no estado em que se encontra, inclusive no tocante a eventuais ações, ocupantes, 
locatários, comodatários, detentores e posseiros, sendo que as áreas e descrições mencionadas no 
Edital e outros veículos de comunicação são meramente enunciativas, nao podendo o(a) arrematante 
suscitar desconhecimento das condições. A vendedora não se responsabiliza por quaisquer 
irregularidades que porventura possam existir no imóvel, seja por divergência de área(s), mudança no 
compartimento interno em relação ao projeto original, averbação de benfeitoria, características, 
estado de conservação, localização, situação fiscal e ocupação do imóvel arrematado. Correrão por 
conta do(a) arrematante todas as despesas relativas à aquisição do imóvel no leilão, destacando-se, 
mas não se limitando, à comissão do leiloeiro, escritura pública, imposto de transmissão, foro, 
laudêmio, débitos de luz e água, débitos de IPTU/ITR em atraso ou em cobrança judicial, alvarás, 
certidões, emolumentos cartorários, registros, averbações, levantamento de eventual restrição 
imposta por lei de zoneamento e uso do solo, legislação ambiental, etc., e/ou quaisquer outras taxas 
ou tributos incidentes sobre o(s) imóvel(is). A vendedora, de igual forma, não se responsabiliza por 
eventuais questionamentos que possam ser feitos judicial ou extrajudicialmente pelo(s) proprietário(s) 
anterior(es). Na hipótese de o imóvel arrematado estar ocupado ou locado, o(a) arrematante assume 
total responsabilidade no tocante à(s) sua(s) desocupação(ões), assim como suas respectivas 
despesas. O(A) arrematante também exime a vendedora de quaisquer responsabilidades por 
eventuais ações judiciais impetradas pelo(s) proprietário(s) anterior(es) ou terceiros com referência 
ao(s) imóvel(is) e ao procedimento ora realizado, bem como de danos morais, materiais, lucros 
cessantes, etc.. A vendedora, ainda, não responderá por eventual contaminação do solo ou subsolo 
ou passivos de caráter ambiental. Caberá também ao(à) arrematante verificar junto ao órgão 
competente a totalidade da área destinada à preservação ambiental permanente, de modo que a 
responsabilidade de eventual demarcação física do imóvel e georreferenciamento ficará por conta 
exclusiva do arrematante, ficando também sua conta a verificação de eventual restrição imposta por 
legislação de zoneamento/uso do solo. Em caso de arrematação do(s) imóvel(is) o(a) arrematante 
exime a vendedora da responsabilidade pela evicção, nos termos previstos no art. 448 do Código 
Civil/2002, exceto se detectada qualquer ação ou medida judicial colocando em questão a 
propriedade da vendedora, após a definitiva decisão judicial transitada em julgado, quando então a 
vendedora e o Leiloeiro devolverão ao arrematante os valores pagos, devidamente corrigidos pelo 
IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado), ficando sem efeito a arrematação realizada. O(A) 
arrematante deverá cientificar-se previamente das obrigações e direitos constantes das 
especificações e convenções de condomínio. 

Da Participação Via Internet:  

Serão aceitos lances via internet, com participação on-line dos interessados, por meio de acesso 
identificado e fornecido sob exclusiva responsabilidade do sistema eletrônico do leiloeiro, estando os 
interessados sujeitos integralmente às Condições de Venda e de Pagamento dispostas neste edital 
de leilão. O interessado ao efetuar o cadastramento deverá ter capacidade, autoridade e legitimidade 
para assumir todas as responsabilidades e obrigações constantes nas Condições de Venda e de 
Pagamento dispostas no edital de leilão. Para participação do leilão somente on-line, deverão os 
interessados efetuar cadastro prévio no site do Leiloeiro, enviar a documentação necessária bem 
como anuir às regras de participação dispostas no site da Leiloeira para obtenção de “login” e 
“senha”, o qual validará e homologará os lances em conformidade com as disposições do edital. A 
concretização da arrematação, mediante formalização do recibo de arrematação e Instrumento de 
Compra e Venda ou Escritura Pública, somente será realizada em nome da pessoa que efetuou o 
cadastro prévio no site da Leiloeira, não sendo permitido a formalização de recibos ou transferência 
da propriedade em nome de terceiros. Os lances oferecidos somente on-line não garantem direitos ao 
proponente/arrematante em caso de recusa da Leiloeira ou por qualquer outra ocorrência, tais como, 
queda ou falhas no sistema, conexão de internet, linha telefônica ou outras ocorrências, sejam quais 
forem os motivos, posto que são apenas facilitadores de oferta aos interessados, com os riscos 
naturais às falhas ou impossibilidades técnicas, imprevisões e intempéries, que são assumidos com 
exclusividade pelo interessado quando da sua participação, não sendo cabível qualquer reclamação a 
respeito. 
 

Pagamento: À vista, mediante transferência bancária proveniente de conta de titularidade do 

arrematante; 
Comissão do Leiloeiro: 5% acrescido do pagamento do valor total da arrematação, diretamente ao 
mesmo. 
Informações: Com o leiloeiro José Lazaro Ribeiro Menezes Junior, endereço: Rua Barão do Triunfo 
nº1880, Bairro Fatíma, Santa Maria/RS, telefones: (55)3226-8666 e (55)98403-1927, e-mails 
atendimento@mercadoleiloes.com.br – lazarojr@mercadoleiloes.com.br – ou site 
www.mercadoleiloes.com.br 
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