
         
 

 

EDITAL DE PÚBLICO 
LEILÃO EXTRAJUDICIAL (ON-LINE) 

O LEILOEIRO OFICIAL José Lazaro Ribeiro Menezes Junior, matrícula JUCIS/RS nº394, 
autorizado pelo Credor Fiduciário SICREDI Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale 
do Jaguari e Zona da Mata – SICREDI Vale do Jaguari e Zona da Mata RS/MG, inscrita no CNPJ 
sob nº 87.780.284/0001-64, torna público que submeterá à venda, para pagamento da dívida 
fiduciária em favor do Credor SICREDI Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do 
Jaguari e Zona da Mata – SICREDI Vale do Jaguari e Zona da Mata RS/MG, nos termos da 
CÉDULA BANCARIA NºB90530044-9 e na forma da Lei 9.514/97 e regulamentação 
complementar, e observadas as condições do contrato de empréstimo, em  
Segundo Público Leilão no dia 29/10/2020, às 10:30 horas, no site: www.mercadoleiloes.com.br, 
será aceito o maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao valor da dívida acrescido das 
despesas e encargos legais e contratuais incidentes do imóvel no valor R$421.112,57 
(quatrocentos e vinte e um mil cento e doze reais com cinquenta e sete centavos: 
UM TERRENO situado nesta cidade, no setor NE, lote 545, no quarteirão formado pelas ruas 
Borges de Medeiros, Treze de Janeiro, Carlos Gomes e Daltro Filho, com a área de quatrocentos e 
oitenta metros quadrados (480,00 m2), medindo vinte metros (20,00m) de frente, ao norte, com a 
rua Carlos Gomes; e vinte metros (20,00 m) ao sul, com imóvel de Luiz Carlos Sudatti; por vinte e 
quatro metros (24,00m) da frente aos fundos, por ambos os lados, dividindo-se, por um lado, a leste, 
com a rua Borges de Medeiros, e a oeste, com imóvel de Joaquim Paz, distando, digo, localizado no 
lado ímpar, da quadra três (03)", constando UMA CASA ALVENARIA, com 07 peças medindo 
13,00m de frente por 9,00m de fundos, à rua CARLOS GOMES, nº 1405, registrada no Ofício de 
Regisro de Imóveis Comarca de São Francisco de Assis, RS, Matrícula sob nº 8.950, e AV.3-8.950 
que consta a construção de uma ampliação de alvenaria, coberta de telhas de barro, esmaltado, 
com a área de 191,91 m², que somando à área já existente, totaliza uma área construída de 308,91 
m², com dois pavimentos, sob nº 1.405 da rua Carlos Gomes, situada no município de São 
Francisco de Assis/RS. Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Jaguari e Zona 
da Mata – SICREDI Vale do Jaguari e Zona da Mata RS/MG. 
Fiduciante: Adelfo Antonio Fumaco – Crédto Bancario NºB90530044-9. 
Observações: 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.  

Participação On line: Mediante cadastro prévio no site do leiloeiro tendo de o interessado 
contemplar as condições previstas do edital constantes no site do leiloeiro. 

 

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

arrematante a ser depositado em conta de titularidade da vendedora. 
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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