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EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO 
- PRESENCIAL E ONLINE -  

 

Primeiro Leilão: 10 de Dezembro de 2019 – 10h30min 

Segundo Leilão: 17 de Dezembro de 2019 – 10h30min 
Local: Átrio do Fórum de Santo Antônio das Missões/RS e no site 

www.cargneluttileiloes.com.br 

 
CAMILA LAIS CARGNELUTTI, Leiloeira Oficial, devidamente nomeada pelo 

Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da Comarca de Santo Antônio das Missões, 
VENDERÁ, em Público Leilão nas modalidades presencial e online, no dia, hora e 
local acima mencionados, os bens abaixo descritos:  

 
Lote 01 - Uma fração de 25ha de terras, já demarcadas, dentro de área 

maior de 348has 48as, imóvel denominado Fazenda São Miguel, no lugar 

denominado São Gregório e São Miguel, em Santo Antônio das Missões/RS, 
confrontando o todo: ao norte com campos da Sucessão de Darwin Gomes; ao sul 

com campos de Dorival Gonçalves; ao leste com campos de Gilberto Lopes; e ao 
oeste, com campos da sucessão de Darwin Gomes e Antônio Nenê. Segundo o 
auto de demarcação esta área situa-se na localidade de Cerro do Ouro, e tem as 

seguintes confrontações: norte com terras já demarcadas no processo nº 
122/1.03.0000671-9; sul com demais terras da Sucessão de Renato Fioravante 

Cattelan; ao leste com terras de Luiz Carlos Machado Gonçalves; e ao oeste com 
terras de Marco Antonio Cattelan. Possui solo argiloso, topografia ondulada, 
aparente alto teor de alumínio (acidez), própria para agropecuária, coberta com 

solo nativo. Mat. 3.730 do CRI de Santo Antonio das Missões. R$ 150.000,00 (2º 
Leilão = R$ 75.000,00). Credor Hipotecário: Ocidental Commodities Mercantil 
Ltda. Ônus: Penhorado à União Federal e Irineu Weber. Condôminos: Marcos 

Antonio Cattelan, José Pedrazza e Denise Beatriz Gomes Pedrazza. Arrendatário 
cfe. Laudo de Avaliação: Darwin Gomes Filho. Proc. CP. 122/1.19.0000193-7 – 

Irineu Webler X Espólio de Renato Fioravante Cattelam, Maria Terezinha 
Cattelam e outros. 

Lote 02 – Uma fração de terras de campo e matos, com área de 

22has.58as.09cas.64mas, dentro de área maior com 51ha.58a.09ca.64ma., 
localizada no lugar denominado Rincão do Caçapava, no município de 
Garruchos/RS, Comarca de Santo Antonio das Missões, confrontando: ao Norte, 

com o arroio Iponchim e terras de posse de Marta Cabeleira Diniz e outros; Sul, 
com o arroio Manuá e terras de Roque Reinald Nedel; Leste, com terras de posse 

de Marta Cabeleira Diniz e outros; Oeste, com o arroio Manuá. Mat. 9085 do CRI 
de Santo Antonio das Missões. R$ 135.485,56 (2º Leilão = R$ 67.742,78). 
Condômino: Roque Reinaldo Nedel. Credores Pignoratícios: Lori Patias e Sicredi 

Serro Azul. Proc. CP. 122/1.17.0000438-0 – Marasca Comércio de Cereais Ltda X 
Paulo Alencar Machado da Silva e Maria de Lurdes Machado da Silva. 

Lote 03 – Um trator marca Ford, ano 1987, modelo 6610, azul, tração 
simples 4 X 2, com tomada de força e sistema de levantamento hidráulico para 
implementos, com capota aberta, pneus desgastados, em bom estado geral de 

conservação e funcionamento. R$ 28.000,00 (2º Leilão = R$ 14.000,00); - Um 
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trator marca Valmet, modelo 885-S Multitorque, 1995, cor amarela, tração 
simples, 4 X 2 com tomada de força e sistema de levantamento hidráulico para 

implementos, com capota aberta, pneus em estado médio, em bom estado geral 
de conservação e funcionamento. R$ 30.000,00 (2º Leilão = R$ 15.000,00); - Uma 
colheitadeira automotriz New Holland, modelo 8040, ano 1988, cor amarela, 

tração simples 4 X 2, com capota aberta, com dois pneus dianteiros em bom 
estado e os dois traseiros em estado médio, em bom estado de conservação e 

funcionamento. R$ 40.000,00 (2º Leilão = R$ 20.000,00). Proc. 
122/1.06.0000972-1 – União Federal X Oneron Pereira Lopes. 

Lote 04 – Uma motocicleta Honda/CG 125 Fan KS, ano 2010/2011, 

placas MHU-5561, roxa (atualmente pintada na cor preta), renavam 279915179, 
faltando para-lama dianteiro, pneus desgastados, pintura desbotada, com riscos 
e capa de banco desgastada, em razoável estado de conservação e bom estado de 

funcionamento. R$ 3.700,00 (2º Leilão ´= R$ 1.850,00); - Uma camioneta 
Fiat/Strada Trek CE Flex, ano 2006/2007, placas INO-6096, vermelha, 

renavam 906739438, em bom estado. Credor Fiduciário: Coop. de Cred. de livre 
Admissão de Assoc. Missões. R$ 19.000,00 (2º Leilão = R$ 9.500,00); - Uma 
motocicleta Kasinski/Mirage 250, ano 2011, placas ISK-6267, preta, renavam 

372022545, bom estado. R$ 8.800,00 (2º Leilão = R$ 4.400,00). Proc. 
122/1.18.0000438-1 – Banrisul S/A X João Alécio Barcelos dos Santos e João 
Antonio Barcelos Vicente. 

 
SEGUNDO LEILÃO: Caso não houver arrematantes pelo valor de avaliação, 

os bens serão vendidos, a quem mais der inadmitido preço vil, de acordo com art. 
891 e § único do CPC, no dia 17 de Dezembro de 2019, no mesmo horário e 
local acima mencionados.  

INTIMAÇÃO: Ficam os DEVEDORES E SEUS CÔNJUGES, se casados 
forem, condôminos, coproprietários, arrendatários, credores Hipotecários e 

Pignoratícios e terceiros interessados, intimados pelo presente edital, para todos 
os atos aqui mencionados, caso não sejam notificados ou certificados por 
qualquer razão, suprindo-se  exigências contidas no art. 889  incisos e § único, 

do CPC e Art. 596 e § 1º da CNJ.  
PUBLICAÇÃO DO EDITAL: O presente edital de leilão será publicado, no 

website da leiloeira: www.cargneluttileiloes.com.br, de acordo com o disposto no 
§2° do art. 887 do CPC, além das demais publicações legais.   

LANCES NAS MODALIDADES PRESENCIAL E ONLINE: 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 online o interessado 
deverá realizá-lo no site www.cargneluttileiloes.com.br, efetuando cadastro 

prévio, com antecedência mínima de 12 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. 

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. 

Os lances online serão concretizados no ato de sua captação pelo provedor 

e não no ato da emissão pelo participante. Assim, diante das diferentes 

http://www.cargneluttileiloes.com.br/
http://www.cargneluttileiloes.com.br/
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velocidades nas transmissões de dados, dependentes de uma série de fatores 
alheios ao controle pelo provedor, o interessado, ao optar por esta forma de 

participação no leilão, assume os riscos oriundos de falhas ou impossibilidades 
técnicas, não sendo cabível qualquer reclamação a esse respeito. 

PENALIDADES: O arrematante não poderá desistir do lanço, tendo em 

vista a sua irretratabilidade e irrevogabilidade e significa compromisso assumido, 
nos termos da Legislação. Não havendo os pagamentos da arrematação e 

comissão do Leiloeiro, o fato será comunicado ao Juízo, para aplicação das 
medidas legais cabíveis. 

PROPOSTAS DE PAGAMENTO PARCELADO poderão ser encaminhadas 

ao e-mail: camila@cargneluttileiloes.com.br ou apresentadas à leiloeira na Rua 
Barão do Rio Branco, nº 310, centro, Ijuí/RS, Cep. 98700-000, antes das datas 
dos leilões designados, nos termos do artigo 895 do CPC. As propostas deverão 

prever o pagamento de no mínimo 25% do valor ofertado à vista, a título de sinal, 
que deverá ser imediatamente realizado, podendo o saldo ser dividido em até 30 

parcelas mensais, que deverão ser corrigidas pelo índice IGPM. A arrematação de 
bem imóvel mediante pagamento parcelado, nos termos previstos neste edital, 
será garantida por hipoteca gravada sobre o próprio imóvel arrematado. O 

pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre a proposta de pagamento 
parcelado. 

No caso de optar por pagamento de forma parcelada, e esta for a vencedora, 

deverá o proponente, efetuar, diretamente à leiloeira o pagamento do valor 
mínimo de 25% (vinte e cinco) do valor da arrematação à vista, e o saldo 

remanescente em, no máximo, 30 (trinta) parcelas iguais, mensais e sucessivas, 
vencíveis a cada 30 (trinta) dias da data da arrematação, devidamente corrigidas 
monetariamente pelo IGPM, devendo cada parcela ser quitada mediante guia de 

depósito judicial vinculada aos autos a que se refere o bem arrematado. Caso o 
vencimento de alguma parcela recaia em final de semana ou feriado, o mesmo 

ficará automaticamente prorrogado para o primeiro dia útil subsequente. 
PAGAMENTO À VISTA: Será considerado vencedor o maior lance ofertado, 

observado o valor mínimo. Na arrematação de forma à vista, o valor total da 

arrematação deverá ser pago, pelo arrematante, no ato do leilão, mais a comissão de 10% à 

Leiloeira. Em caso de lance online, o ofertante será informado do resultado, 
devendo enviar no prazo de 24 horas, via SEDEX, para o endereço da leiloeira, os 
documentos solicitados e os comprovantes de pagamento do valor da arrematação 

e da comissão da leiloeira. 
DÉBITO(S) EXISTENTES(S): De acordo com o disposto no parágrafo único 

do art. 130 do CTN, os débitos sobre os bens arrematados, porventura pendentes 

à época da alienação, tais como impostos, multas, tributos, taxas, encargos e 
demais ônus sub-rogam-se no preço da arrematação, de modo que o arrematante 

recebe o(s) bem(ns) livre(s) e desembaraçado(s).  
COMISSÃO DA LEILOEIRA: A comissão da Leiloeira, 10% ou conforme 

arbitrado pelo Juízo, fica a cargo do arrematante, adjudicante ou remitente, 

conforme o caso. 
OBSERVAÇÕES: O(s) bem(ns) serão vendidos no estado de conservação em 

que se encontram, não cabendo ao Juízo de Direto e a Leiloeira Oficial quaisquer 

responsabilidades quanto a consertos, encargos sociais, transporte e 
transferência patrimonial do(s) bem(ns) arrematado(s), ficando de exclusiva 

atribuição do(s) arrematante(s), a prévia verificação da situação, condições, 
características e estado de conservação do(s) bem(ns) licitado(s), podendo 
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contatar a leiloeira para verificar a localização dos bens, principalmente dos bens 
móveis. 

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) 3332-8613 ou (55) 98129-4055 

e e-mail: camila@cargneluttileiloes.com.br. O presente edital estará disponível na 
íntegra no site www.cargneluttileiloes.com.br.  

 
  Santo Antônio das Missões/RS, 21 de outubro de 2019. 

 

 
 

   Camila Lais Cargnelutti                
         Leiloeira Oficial                   Juiz de Direito Substituto  


