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EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO 
- PRESENCIAL E ON-LINE -  

 

Primeiro Leilão: 03 de Dezembro de 2019 – 14h30min 

Segundo Leilão: 13 de Dezembro de 2019 – 14h30min 
Locais: Átrio do Fórum de Júlio de Castilhos/RS e no site 
www.cargneluttileiloes.com.br 

 

 

 JOÃO ANTONIO CARGNELUTTI, Leiloeiro Oficial, devidamente 
autorizado pelos Exmos(as) Srs(as). Drs(as)., Juizes(as) de Direito da Comarca de 

Júlio de Castilhos, VENDERÁ em Leilão nas modalidades PRESENCIAL e ON-LINE,  
nos dias, hora e locais acima mencionados, os bens abaixo descritos: 

 
 
 

Item 01- Uma fração de terras de campo, sem benfeitorias, com a área de 
357ha 8.780m², dentro de área maior de 515ha 8.780m², situada no Município de 

Pinhal Grande, localizada no lugar denominado “Fazenda do Leão”, confrontando a 
área total: ao Norte, com terras de Flávio Salles Bevilácqua, Belmiro Terra e Benhur 

Bevilácqua Bañolas; ao Sul, com terras de sucessão de Amélia Moreira Ribas; ao 
Leste, com terras de Benhur Bevilácqua Bañolas e sucessão de Amélia Moreira 
Ribas; ao Oeste, com terras de Flávio Salles Bevilácqua. A região onde está situado o 

imóvel é rural, distando aprox. 25km da sede do município de Pinhal Grande/RS e 
de 35km da sede da Comarca. Estrada cascalhada e de fácil acesso, contando com 

boa água encanada e natural, energia elétrica. Topografia favorável para o cultivo de 
lavouras de grãos e de pastagens. Apresenta pequena área de APP (Área de 
Preservação Permanente). Mat. 1.011 do CRI de Júlio de Castilhos. R$ 

16.065.000,00. Credores Hipotecários: Banco do Brasil S/A e União; Condôminos: 
Valter Pigatto Cioccari e Ana Lucia Fogliarini Cioccari; Almiro Pedro Cioccari e Nylza 
Lucia Pigatto Cioccari. Proc. 056/1.03.0001740-8. Cooperativa de Crédito, 

Poupança e Investimento Planalto – Sicredi Planalto RS/MG X Sucessão de Saulo 
Salles Bevilácqua, Regina Tulia Flores Lupi Bevilacqua, Saulo Roberto Lupi 

Bevilaqua, Regina Beatriz Bevilacqua Vieira e Rosa Maria Lupi Bevilacqua. Ônus: 
penhora também para Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do 
Planalto Gaúcho, processos n° 056/1.03.0001734-3, 056/1.03.0001736-0 e 

056/1.03.0001738-6; Luiz Carlos Rubin, processo n° 056/1.07.0000848-1; 
Comércio de Produtos Agrícolas Ferrarin, processo n° 056/1.03.0000187-0; Lair 

Lima de Freitas, processo n° 0084800-78.2008.5.04.0701; José Freitas Moreira, 
processo n° 0070700-86.2006.5.04.0702. 

Item 02- Uma motocicleta Yamaha/YBR 125K, placa IKK-2520, renavam 

772305072, ano 2001, modelo 2002, vermelha. R$ 2.065,00. Proc. 
056/1.14.0000151-0. Município de Júlio de Castilhos X João Alberto da Veiga. 

http://www.cargneluttileiloes.com.br/
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Item 03- Um automóvel Fiat/Uno Mille Smart, placa IJW-9228, renavam 
753210118, ano e modelo 2001, cinza. R$ 9.682,00. Proc. 056/1.13.0001749-0. 

Município de Júlio de Castilhos X Alceniro Julio Lopes da Rocha. 
Item 04- Uma caminhonete Imp/Ford Ranger 11D, placa DBH-4785, renavam 

732412668, ano 1999, modelo 2000, cinza, bom estado. R$ 30.000,00. Proc. 

056/1.16.0001003-2. Ministério Público X Elton Fumagalli Portella. 
Item 05- Uma fração de terras de campo, sem benfeitorias, situada no lugar 

denominado “Fazenda das Árvores”, distrito da sede deste Município de Júlio de 
Castilhos, com a denominação de “Posto do Salso”, com a área superficial de 
60,87ha, dentro de área maior de 1.179,20.61ha, com as seguintes confrontações: 

ao Norte, com a estrada geral que de Júlio de Castilhos conduz a cidade de Pinhal 
Grande; ao Sul, com terras de Moreno Mário da Rosa; a Leste, ainda com a estrada 

geral que de Júlio de Castilhos conduz a Pinhal Grande, com terras de Ricardo 
Pigatto e com terras de sucessores de Hermes Mario da Rosa; e, ao Oeste, com 
terras de Victor Carlos Romagna, com terras de Carlos Roberto Barros Lopes, com 

terras de Rui Mário da Rosa, com terras de sucessão de Bernardino Salles e com 
terras de João Pedro D’Ornellas. Mat. 6.614. A região onde está situado o imóvel é 
rural, distando aprox. 20km da sede do Município de Júlio de Castilhos, de fácil 

acesso, localizado às margens da estrada municipal que liga Júlio de Castilhos a 
Pinhal Grande. A topografia é favorável para o cultivo de lavouras de grãos e 

pastoreio de gado. Apresenta uma área de APP (Área de Preservação Permanente), 
sendo seu percentual de produtividade de 80% de lavoura e áreas mecanizadas, 
entre outras e 20% de pecuária, matos e APP. Conforme avaliação, suas 

confrontações atuais são: ao Norte, com a estrada geral que de Júlio de Castilhos 
leva a cidade de Pinhal Grande/RS; ao Sul, com o Espólio de Rui José Mario da 
Rosa; a Leste, Com Airto Maçalai e Gilson Mario da Rosa; e, ao Oeste, com terras de 

Ezequiel Stefanello. R$ 2.300.000,00. Condôminos: Ruy José Mário da Rosa e Maria 
Salles da Rosa; Gilson Antônio Fruet da Rosa; Maura Salet da Rosa Maçalai e Airto 

Maçalai; Ivone Inez Mazzardo Barcelos e Sérgio Roberto Barcelos. Arresto para 
Adelino Barbieri, processo n° 056/1.08.0001407-6. Proc. 056/1.08.0001128-0. 
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Planalto X Regio Moises 

Prevedello, Marta da Rosa Prevedello, Celito Tadeu Cocco e Maria Ivone Rubin 
Cocco.  

Item 06- Uma fração de terras de campos com área superficial de 25ha, sem 
benfeitorias, dentro de área maior de 623ha 6.864m² (devido a abertura de novas 
matriculas conforme AV-84, Av-86 e Av-91), situada no distrito da sede desta 

cidade, sendo a Fazenda da Taquara, com as seguintes confrontações no total da 
área: ao Norte, com campos que são ou foram de herança de Eudoro Castilhos, de 
Dora Castilhos Reginatto e Victor Waihrich; ao Sul, ainda com campos que são ou 

foram de herança de Eudoro Castilhos e terras do referido Victos Waihrich; ao Leste, 
com terras de José Lopes e Antônio Pigatto; e, ao Oeste, com a estrada geral que 

conduz ao Município de Pinhal Grande. Mat. 4.057. A região onde está localizado o 
imóvel é rural, no interior do Município de Júlio de Castilhos, aprox. 25km do trevo 
de acesso principal do Município de Júlio de Castilhos e a área dista 3km da estrada 

de chão que interliga Júlio de Castilhos à Pinhal Grande, como também cerca de 
2km da sede da Fazenda da Taquara, de fácil acesso, contando com água no local e 
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nas proximidades, também contando com energia elétrica instalada próxima da 
área. Topografia favorável para o cultivo de grãos e de pastagens. Atualmente está 

sendo usada para cultivo de grãos. R$ 750.000,00. Condôminos: Teresa de Jesus da 
Silva e Gossling e Danilo Alberto da Fonseca Gossling; Miguel Euzébio de Assis da 
Silva e Heloísa Kuerschner da Silva; Ilário Burin e Claudete Ana Sari Burin; 

Mauricio Mânica Gossling; Pedro Augusto Mânica Gossling e Luciana Mânica 
Gossling. Credor Hipotecário: Banrisul S/A (R-20/4.057). Proc. 056/1.07.0001388-

4 e apenso 056/1.08.0000735-5. Banco do Brasil S/A X Saulo Burin, Enelir Antônio 
Cancian e Iracilda Burin Cancian. Ônus: penhora também para Banco do Brasil 
S/A, processos n° 056/1.08.0001672-9 e 056/1.08.0001851-6; Banrisul S/A, 

processos n° 056/1.06.0001114-6 e 056/1.08.0001671-0; Cooperativa de Crédito de 
Livre Admissão de Associados do Planalto Gaúcho, processos n° 056/1.11.0000661-

3 e 056/1.11.0000662-1. 
Item  07- Um automóvel GM/Kadett Ipanema SL, placa IHA-0573, renavam 

n° 581860918, ano 1991, modelo 1992, cor. R$ 6.071,00. Proc. 056/1.13.0001684-

1. Município de Júlio de Castilhos X Iraci da Silva Pereira. 
Item 08- Uma caminhonete Chevrolet/S10 LT DD4, placa ITD-8378, renavam 

469501162, ano 2012, modelo 2013, prata. R$ 80.000,00. Proprietária: Iara 

Câmpara Marques. Proc. 9000313-79.2018.8.21.0076. Guilherme de Almeida Rubin 
X Cleverson da Silva Bueno.  

 
Caso não houver arrematantes pelo valor de avaliação, os bens serão vendidos 

a quem mais der inadmitido preço vil, no dia 13 de Dezembro de 2019, no mesmo 

horário e local acima mencionados. Nos processos em que o autor é UNIÃO e o INSS, 
quando autorizado, poderão os bens serem arrematados com a possibilidade de 
pagamento parcelado, nos termos da Portaria PGFN nº 79 de 03/02/2014, e nos 

demais processos, o parcelamento é possível, com 25% de entrada e o saldo 
garantido por caução idônea ou hipoteca nos termos do § 1º do art. 895 do CPC, por 

até 30 meses. 
Ficam os DEVEDORES E SEUS CÔNJUGES, se casados forem, bem como, 

condôminos, arrendatários, credores Hipotecários e Pignoratícios, demais partes e 

terceiros interessados, intimados pelo presente edital, para todos os atos aqui 
mencionados, caso encontram-se em lugar incerto e não sabido ou não venham a 

ser localizados pelo Sr. Oficial de Justiça, suprindo-se  exigências contidas no art. 
889,  incisos e § único, do CPC e Art. 596 e § 1º da CNJ. A comissão do Leiloeiro, 
10% ou conforme arbitrado pelo Juízo, fica a cargo do arrematante, adjudicante ou 

remitente, conforme o caso. 
 

Para participação do leilão na modalidade presencial, basta o interessado comparecer, ao local do 
leilão, nos dias e hora indicados neste edital.  

 

Para os lances on-line o interessado deverá realizá-lo no site www.cargneluttileiloes.com.br, 
efetuando cadastro prévio, com antecedência mínima de 24 horas, enviando a documentação necessária e 
anuindo às regras de participação, dispostas no site, para obtenção de chave de identificação e senha 
pessoal (intransferíveis), o qual validará e homologará os lances em conformidade com as disposições do 
Edital de Leilão. 

 

http://www.cargneluttileiloes.com.br/
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A apresentação de lances pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências do leilão e 
do CPC, sendo o arrematante responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas, dos 
documentos e propostas apresentados e transações que forem efetuadas em seu nome, por seu(s) 
representante(s) legal(is) cadastrado(s), assumindo-as como firmes e verdadeiras. 

 

Em caso de lance presencial, o arrematante ou seu representante legal deve efetuar o respectivo 
pagamento no próprio ato do Leilão. Em caso de lance on-line, o ofertante será informado do resultado, 
devendo enviar no prazo de 24 horas, via SEDEX, para o endereço do leiloeiro, os documentos solicitados 
e os comprovantes de pagamento do valor da arrematação e da comissão do leiloeiro. No caso do não 
cumprimento das obrigações assumidas e do pagamento da totalidade do preço e da comissão do leiloeiro, 
no prazo estabelecido, não será concretizado a transação de compra e venda e estará o ofertante, sujeito às 
sanções legais. 

 

A venda será celebrada em caráter “ad corpus” e “ad mensuram”, não podendo o arrematante alegar 
desconhecimento das condições, características e estado de conservação do(s) bem(ns).  

 

Todas as informações necessárias para a participação dos licitantes no leilão, bem como, quanto aos 
procedimentos e regras adotadas para sua validade poderão ser adquiridas através dos telefones: (55) 3332-
3684 ou (55) 9 9963-5652 e e-mail: joao@cargneluttileiloes.com.br. O presente edital estará disponível na 
íntegra no site www.cargneluttileiloes.com.br.  

 
 
 

.. 

                 Júlio de Castilhos/RS, 15 de Outubro de 2019. 
 

 
      João Antônio Cargnelutti     Dra. Samyra Remzetti Bernardi 

             Leiloeiro Oficial                                       Juíza de Direito  


