
 

 

EDITAL DE LEILÃO e INTIMAÇÃO  

- 1º Leilão, dia 08 de Maio de 2019, às 14h. 
- 2º Leilão, dia 22 de Maio de 2019, às 14h. 

LOCAL: On-Line através do Portal www.rechleiloes.com.br, ou Presencial, na Rua Duque de Caxias, nº 50 (Salão do Júri), 
em Ronda Alta/RS, CEP: 99.670-000. 

ALEXANDRE RECH, Leiloeiro Oficial, matriculado na JUCERGS sob nº. 268/2010, devidamente autorizado 
pelo(a) EXMO. SR. DR. ABEL DOS SANTOS RODRIGUES, JUIZ DE DIREITO da Vara Judicial da Comarca de 
Ronda Alta/RS, venderá em Leilão, na forma da lei, em dia, hora e local acima citados, o(s) bem(ns) 
penhorado(s) a seguir relacionado(s): 
 

Processo n° 148/1.13.0001549-9: Exequente: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A - BANRISUL / Executado: Olenir 
Alberto Mocellin, Altemir Luiz Mocellin, Valcesa Mocellin 
Bem(ns):  
LOTE 1-) O LOTE RURAL Nº “13”, do Assentamento Cemapa, Núcleo Agrícola Estadual da Fazenda Sarandi, município de 
Rondinha, com a área superficial de 130.500,00m² (cento e trinta mil e quinhentos metros quadrados), ou seja, 
13,0500ha, confrontando: ao NORTE, por linhas secas com os lotes nº 12 e 366; ao SUL, por uma sanga com os lotes nº 
417 e 14; a LESTE, por linhas secas com os lotes nº 366 e 365; e, ao OESTE, por linha seca com o lote nº 12. O imóvel está 
registrado junto ao C.R.I. de Ronda Alta, sob o nº 9.807 (conforme matrícula atualizada até 1º/02/2019).  
Cônjuge: Tatiana Picollo Mocellin (Av.2/9.807).  
Hipoteca: em favor do Banco do Estado do Rio Grande do Sul – BANRISUL (R.6/9.807 e R.7/9.807). 
Penhoras: junto ao processo nº 148/1.13.0001550-2, 148/1.13.0001549-9 e 148/1.13.0002155-3, todos da Vara Judicial 
da Comarca de Ronda Alta. 
Benfeitorias: 1-) Uma casa de alvenaria com aproximadamente 100m² de área construída, aberturas de madeira, 
cobertura parcial com brasilit 6mm e parte com telhas de barro, edificada no ano de 2004. Serve de residência ao 
proprietário e família.  
 2-) Uma casa mista com mais ou menos 100m² de área construída, com porão, aberturas de madeira, coberta com 
brasilit 6mm, edificada há aproximadamente  30 anos. Serve de residência para Vaneza, filha do executado Altemir Luiz 
Mocellin.  
3-) Uma casa mista, com porão, tendo em torno de 100m² de área construída, aberturas de ferro, coberta com brasilit de 
6mm, edificada há aproximadamente 12 anos. 
4-) Uma construção em alvenaria, tijolo à vista, coberta com brasilit 5mm, com varanda, medindo 8m x 10m. Serve como 
armazém e oficina. 
5-) Dois galpões, aberto nos lados, com base de pedra basalto, coberto com brasilit 4mm, sendo que um dele mede 
aproximadamente 11m x 15m  e o outro 11m x 15m. Servem como tratadores das vacas. 
6-) Uma casa de alvenaria, medindo 12m x 13m, aberturas de madeira, coberto com brasilit 6mm, edificada há 
aproximadamente 5 anos. Serve para residência de Altemir L Mocellin e família. 
7-) Vinte Casinhas simples, de madeira, medindo em torno de 1,5m x 2,00, cobertas de brasilit de 4mm. Servem para 
abrigar terneiras. 
8-) Uma construção em alvenaria, em estrutura pré-moldada, feita no ano de 2012, com a dimensão de 12m x 15m, que 
serve como sala de ordenha e resfriador. 
9-) Uma construção que serve de estábulos de vacas, feito em 2012, conhecido pelo sistema free-stall, feito de piso de 
concreto, coberto com aluzinco, medindo em torno de 30m x 60m, com toda a infra estrutura para acomodar cerca de 
160 vacas. 
10-) Duas construções de madeira com piso de concreto, coberto com brasilit 4mm, medindo 1,5 x 35m e a outra 
medindo 3,5m x 20m, com frente com cocheira e o restante aberto. Servem como tratadores de novilhas.  
11-) Há de se considerar ainda a estrutura dos piquetes com palanques e cercas que servem para dividir o gado, 
conforme a idade, tamanho e categoria de animais, além de poço artesiano equipado com bomba e caixa d’agua com 
20.000 litros e outras edificações menores. 
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A área superficial de 20.000,00 (vinte mil metros quadrados) (R.3/10.092), dentro do todo maior DO LOTE RURAL Nº 
14, do Assentamento Cemapa, Núcleo Agrícola Estadual Fazenda Sarandi, Rondinha/RS, com a área superficial de 
153.250,00m² (cento e cinquenta e três mil e duzentos e cinquenta metros quadrados), confrontando: ao NORTE, por 
linha seca com o lote nº 11 e por sanga com os lotes nº 12 e 13; ao SUL, por açude e linha seca com o lote nº 15 e por 
linha seca com o lote nº 09; a LESTE, por uma sanga com os lotes nº 12 e 13 e por linha seca com o lote nº 365; e, ao 
OESTE, por uma estrada, linha seca e açude com o lote nº 09. Conforme informações dos executados (auto de penhora), 
cerca de 0,5 ha, ou seja, 5.000,00m² é banhado. O restante da área é cultivável, de máquina, principalmente para a safra 
de verão, por ser terra úmida. O imóvel está registrado junto ao C.R.I. de Ronda Alta, sob o nº 10.092 (conforme 
matrícula atualizada até 1º/02/2019). 
Condôminos: Ademir Antonio Orio, Roseli Salete Orio, José Antônio Signor e Margarete Lourdes Zorzi Signor. 
Cônjuge: Tatiana Picollo Mocellin (Av.4/10.029).  
Hipoteca: em favor do Banco do Estado do Rio Grande do Sul – BANRISUL (R.6/10.092 e R.7/10.092). 
Penhoras: junto ao processo nº 148/1.13.0001549-9 da Vara Judicial da Comarca de Ronda Alta (R.13/10.092). 
 

LOTE RURAL Nº “16”, do Núcleo Agrícola Estadual da Fazenda Sarandi, lugar denominado Linha Brilhante, no Distrito e 
Município de Rondinha/Rs, com a área superficial de 81.000m² (oitenta e um mil metros quadrados), ou seja, 8,1000ha, 
confrontando: ao NORTE, por linha seca com o lote nº 15; ao SUL, por linha seca com o lote nº 17; ao LESTE, por uma 
sanga com os lotes nº 15, 417 e 418; e, ao OESTE, por uma estrada com o lote nº 08. O imóvel está registrado junto ao 
C.R.I. de Ronda Alta, sob o nº 8.262 (conforme matrícula atualizada até 1º/02/2019).  
Benfeitorias: Uma construção em alvenaria (chiqueiro), medindo 9m x 4x, coberto com telha de barro. Sobre o imóvel há 
um açude e parte é mato. Aproximadamente a metade da área é terra de máquina, própria para o cultivo de lavouras da 
região. 
Hipoteca: em favor do Banco do Estado do Rio Grande do Sul – BANRISUL (R.7/8.262 e R.8/8.262). 
Penhora: junto ao processo nº 148/1.13.0001549-9 da Vara Judicial da Comarca de Ronda Alta (R./10.8.262). 
 

OS TRÊS TERRENOS URBANOS, COM SUAS BENFEITORIAS, FORAM AVALIADOS EM R$-1.979.997,60 (Hum milhão 
novecentos e setenta e nove mil novecentos e noventa e sete reais e sessenta centavos). 
 
 

LOTE 2-) VINTE VACAS MATRIZES DE RAÇA HOLANDESA, pelagem preta e branca, pesando em torno de 650kg cada na 
data da avaliação (02/12/2015), no estado em que se encontram, e foram avaliadas em R$-70.000,00 (setenta mil 
reais). 
Depositário: Olenir Alberto Moccellin e Tatiana Picollo Moccellin, Estrada Linha Cemapa, Rondinha/RS. 
 
O(s) Edital(ais) de Leilão(es) estará(rão) disponível(eis) e publicados junto ao “web-site” www.rechleiloes.com.br (§2° do art. 
887 do CPC). O leiloeiro, por ocasião do leilão, fica, desde já, desobrigado a efetuar a leitura do presente edital, o qual se 
presume seja de conhecimento de todos os interessados. 
LANCES PRESENCIAIS E PELA INTERNET: Os interessados em participar do leilão deverão realizar o prévio cadastro junto ao 
portal do leiloeiro (www.rechleiloes.com.br) com no mínimo 12 (doze) horas de antecedência do horário marcado para a 
realização do leilão e fornecer as informações e documentações necessárias, onde deverão ser observadas e cumpridas todas 
as regras indicadas no referido site, não podendo, posteriormente, sob qualquer hipótese, alegar desconhecimento. Os 
interessados poderão dar lances, presencialmente, no dia e hora marcados para a realização do leilão, ou pela internet, por 
intermédio do site www.rechleiloes.com.br, sendo eles repassados imediatamente aos participantes presentes no leilão. Os 
lances que forem captados durante o leilão presencial serão inseridos no "site" para o conhecimento de todos os participantes. 
Os participantes via Internet deverão observar a hora prevista para o início dos pregões. OS LANCES ON-LINE SERÃO 
CONCRETIZADOS NO ATO DE SUA CAPTAÇÃO PELO PROVEDOR E NÃO NO ATO DA EMISSÃO PELO PARTICIPANTE. Assim, 
diante das diferentes velocidades nas transmissões de dados, dependentes de uma série de fatores alheios ao controle pelo 
provedor, o LEILOEIRO e os COMITENTES (Judiciário) não se responsabilizam por lances ofertados que não sejam recebidos 
antes do fechamento do lote. 
FORMAS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Na ocasião do 1º Leilão, o(s) bem(ns) será(ão) vendido(s) por valor igual ou superior 
ao da avaliação; no 2º Leilão, o(s) bem(ns) será(ão) vendido(s) pela melhor oferta, desde que não seja caracterizado preço vi l, 
ou por valor arbitrado judicialmente (art. 891 CPC). Será sempre considerado vencedor o maior lance ofertado, observado o 
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lance mínimo, independente da forma ou condição de pagamento que o arrematante venha a optar. A proposta de pagamento 
do lance à vista sempre prevalecerá sobre a proposta de pagamento parcelado, desde que o lance seja no mesmo valor. a) À 
VISTA: Ao optar pelo pagamento à vista do valor do lance, o arrematante, no ato da arrematação, deverá efetuar, diretamente 
ao leiloeiro ou mediante guia judicial, o pagamento da integralidade do valor do lance. b) PARCELADO: Ao optar pelo 
pagamento parcelado, o licitante, no ato da arrematação deverá efetuar diretamente ao leiloeiro ou mediante guia judicial, o  
pagamento do valor mínimo correspondente a 25% (vinte e cinco) do valor da arrematação, quitando o valor remanescente em, 
no máximo, 30 (trinta) parcelas (art. 895, §1º da Lei 13.105/2015) iguais, mensais e sucessivas, vencíveis a cada 30 (trinta) dias 
da data da arrematação. Na hipótese de atraso no pagamento de qualquer parcela, incidirá multa de 10% sobre a soma da 
parcela inadimplida com as parcelas vincendas (conforme art. 895 §4º do da Lei 13.105/2015). O valor da(s) parcela(s) 
deverá(ão) ser(em) atualizada(s) mensalmente, desde a data da arrematação, por juros de 1% a.m. + IGP-M, devendo o 
montante ser quitado 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. A arrematação de bem imóvel mediante pagamento parcelado do valor da arrematação, nos 
termos previstos neste edital, será garantida por hipoteca gravada sobre o próprio imóvel arrematado. Em caso de 
arrematação de bens móveis mediante pagamento parcelado, o juízo poderá condicionar a entregar do bem à quitação de 
todas as parcelas. Na hipótese de inadimplemento, o exequente poderá optar pela resolução da arrematação ou promover, em  
face do arrematante, a execução do valor devido. Caso seja pleiteada a resolução da arrematação, o arrematante, sem prejuízo 
das demais sanções previstas na lei e/ou neste edital, assim como sem prejuízo da apuração de eventuais perdas e danos, 
perderá o sinal de negócio já pago. Caso seja pleiteada a execução, todas as parcelas vincendas vencerão antecipadamente à 
data da parcela inadimplida, incidindo sobre o montante devido à multa prevista no art. 895 §4º do da Lei 13.105/2015, além 
das demais sanções eventualmente previstas neste edital e/ou na legislação em vigor, arcando o arrematante inadimplente 
com ás custas processuais e honorários advocatícios decorrentes da execução, tudo isso sem prejuízo da apuração de eventuais 
perdas e danos. Havendo a suspensão ou extinção da execução em virtude de acordo antes do leilão, este somente será 
suspenso após o pagamento das custas e demais despesas processuais, inclusive aquelas do Leiloeiro, sujeito às penalidades do 
art. 358 do Código Penal, bem como, a multa prevista no art. 695 do CPC e a perda da comissão que faz jus o leiloeiro, 
conforme Decreto n◦21.981/32. O CPC é aplicado subsidiariamente ao processo do trabalho, nas hipóteses não regulamentadas 
pela CLT.  
COMISSÃO DO LEILOEIRO: A comissão do Leiloeiro é de 10%, ou conforme arbitrado pelo Juízo e correrá por conta do 
arrematante. Em casos de suspensão, adjudicação, remição ou acordo, não serão devidos honorários ao leiloeiro, mas tão 
somente o reembolso das despesas suportadas e devidamente comprovadas. Na hipótese do bem ser arrematado, pelo 
exequente, com créditos do próprio processo, será devido comissão no percentual de 10% sobre o valor da arrematação ou 
conforme arbitrado pelo Juízo. A comissão deverá ser integralmente paga no ato da arrematação, adjudicação, remição ou 
acordo exclusivamente em cheque ou depósito bancário, este emitido pelo comprador.  
DÉBITO(S) SOBRE O(S) BEM(NS): Com a arrematação, os débitos e dívidas pendentes sobre o(s) bem(ns) à época da alienação, 
tais como impostos, multas, tributos, taxas, encargos e demais ônus sub-rogam-se no preço da arrematação, nos moldes do 
parágrafo único do art. 130 do CTN, de forma que o arrematante recebe o(s) bem(ns) livre(s) e desembaraçado(s). 
INTIMAÇÃO: Ficam, desde já, intimadas as partes, os coproprietários, os interessados e, principalmente, os executados, 
credores hipotecários ou credores fiduciários, bem como os respectivos cônjuges se casados forem, do presente EDITAL DE 
INTIMAÇÃO DE LEILÃO, para todos os atos aqui mencionados, caso se encontrem em lugar incerto e não sabido ou não 
venham a ser localizadas pelo(a) Sr.(a) Oficial(a) de Justiça, suprindo, assim, a exigência contida no art. 889, parágrafo único do 
CPC.  
Informações pelo site www.rechleiloes.com.br, e-mail: contato@rechleiloes.com.br ou pelos Fones: (0xx55) 99978-9496 ou 
(0xx54) 99122-6399. 
Do que para constar, expedi o presente Edital, que será publicado e afixado nos termos da lei. 
 

Ronda Alta/RS, 07 de março de 2019. 
 

 
ALEXANDRE RECH                                                                         ABEL DOS SANTOS RODRIGUES 
  Leiloeiro Oficial                                                                                     Juiz de Direito  
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