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EDITAL DE LEILÃO  
 

Tiago Brunelli de Moraes, Leiloeiro Oficial, devidamente autorizado pelo inventariante  
nomeado no processo eletrônico de arrolamento nº 5032698-82.2018.8.21.0001/RS, da 2ª 
Vara de Sucessões do Foro Central da Comarca de Porto Alegre, torna público, para 
conhecimento dos interessados, a realização de venda por meio de Leilão Público Eletrônico, 
do tipo "MAIOR LANÇE OU OFERTA", o qual será  conduzido pelo Leiloeiro Oficial supra 
mencionado através do site www.moraesleiloes.com.br, para a venda dos imóveis constate do 
ítem 03 deste edital. 

 

1. DO LOCAL, DATA E HORÁRIO 
 
1.1 –LOCAL: Os lances eletrônicos ocorrerão através do portal 

www.moraesleiloes.com.br; 
 

1.2 – DATA:  08 de Julho de 2021; 
 
1.3 –HORÁRIO:10:00 horas (horário de Brasília), para fechamento do primeiro lote; 
. 
2. DA PARTICIPAÇÃO 
2.1 - Poderão participar do leilão quaisquer pessoas físicas e jurídicas capazes de contratar, 
segundo o Código Civil Brasileiro, sendo as pessoas jurídicas, devidamente representadas no 
procedimento licitatório pelos seus representantes legais. 
2.2 - Para a participação a modalidade será exclusivamente "online", o interessado deverá 
cadastrar-se e habilitar-se previamente no site www.moraesleiloes.com.br. 
 
3. DO OBJETO 
 

IMÓVEL :01 (uma) casa localizada na Rua Batista Xavier nº 99, com terreno 
de 11m de frente a dita rua por 13,20m de extensão da frente ao fundo, 
juntamente com o terreno contíguo ao mesmo, com frente para a Rua Pinto 
da Rocha, medindo 5,85m de frente por 28,60 m de extensão da frente ao 
fundo; ambos no Bairro Partenon, em Porto Alegre/RS. Matriculas 74.751 e 
74.752 do Registro de Imóveis da 2° Zona de Porto Alegre.  
 

Os imóveis acima descritos fazem parte do Processo Eletrônico de 
Arrolamento Nº 5032698-82.2018.8.21.0001/RS, da 2ª Vara de Sucessões do 
Foro Central da Comarca de Porto Alegre, referente aos bens deixados pelo 
falecimento de EDELTRUDES NELIDA WALLACE LOPES.   
 
4. HABILITAÇÃO DO PARTICIPANTE ONLINE 
 
4.1 - A participação no leilão através de lances online, ocorrerá dentro do portal 
www.moraesleiloes.com.br, onde os interessados deverão cadastrar-se previamente (até 
48 h antes do leilão), e solicitar a habilitação específica para o referido leilão até 24 horas 
antes do início do leilão. Deverá estar com seu CPF/CNPJ em situação regular junto a 
Receita Federal, e também estar com seu endereço atualizado ou em processo de 
atualização na Receita Federal. A liberação do cadastro para a participação no leilão, 
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somente será efetivada após o usuário aceitar o “Termo de Adesão ao Site Moraes 
Leilões”, que encontra-se disponível no portal, anexando no site as cópias dos 
documentos (Pessoas Físicas: RG, CPF ou CNH e comprovante de residência) ou 
(Pessoas Jurídicas: Cartão CNPJ, contrato social e última alteração, comprovante de 
endereço, bem como RG, CPF ou CNH do representante legal), oportunidade em que, 
após análise dos documentos, consulta aos órgãos de Proteção de Crédito, a débitos 
Federais, e aos Tribunais Estaduais onde não deverá constar nenhum apontamento 
positivo, ou condenação que impeça a participação no certame, quando então a 
liberação do cadastro será concluída. A Moraes Leilões efetuará as avaliações para a 
aprovação dos cadastros solicitados, a seu exclusivo critério e parâmetros, e caberá a 
Moraes Leilões e/ou Comitente Vendedor a decisão de aprovação ou não para acesso ao 
leilão, sem que isto implique em direito algum ao solicitante do cadastro. 
 
5. VISITAÇÃO  
 
5.1 Em virtude da pandemia de COVID-19, serão respeitados os procedimentos 
contidos no decreto estadual que regula a circulação de pessoas, PODENDO SER A 
VISITAÇÃO PÚBLICA SER SUSPENSA, sendo a venda realizada apenas por meio das 
imagens contidas no site. 

 A visitação pública DEVERÁ ser agendada previamente com o leiloeiro, pelo fone 
(51)32311950, sendo limitado o número de visitas diárias, a critério do leiloeiro e da 
PREVISUL, a fim de que se mantenha o distanciamento social mínimo. 

 Somente poderão visitar os bens os interessados que estiverem de máscara, não 
sendo permitida sua retirada durante a visitação, bem como a obrigatoriedade da 
higienização das mãos no local.  

5.2. As fotos e descrição do bem que será levado à hasta estão disponíveis no portal Moraes 
Leilões, sem prejuízo da exposição virtual, sendo certo que as fotos expostas no site, são 
meramente ilustrativas, não servindo de parâmetro para demonstrar o estado do bem.  

.  
6. LANCES 
 
6.1 – Os lances somente poderão ser ofertados via lances eletrônicos, através do Portal 
Moraes Leilões, a partir da data em que o leilão estiver disponibilizado no portal, com a 
informação, “ABERTO PARA LANCES”, desde que devidamente habilitado o participante; 
6.2 – Os lances ofertados são IRREVOGÁVEIS e IRRETRATÁVEIS. O Usuário é 
responsável por todas as ofertas registradas em seu nome, pelo que os lances não podem ser 
anulados e/ou cancelados em nenhuma hipótese. 
6.3 – O Usuário poderá ofertar mais de um lance para um mesmo lote, prevalecendo 
sempre o maior lance ofertado. 
6.4 – O envio de lances online se dará única e exclusivamente através do site 
www.moraesleiloes.com.br, pelos USUÁRIOS, cadastrados e com habilitação específica para o 
referido leilão, por meio de seu “Login” e “Senha”, cadastrados no portal Moraes Leilões, 
respeitado o lance inicial e o incremento mínimo estabelecido. O incremento mínimo será 
definido pelo leiloeiro dentro do sistema, quando o leilão estiver disponibilizado para lances. 
6.5 – LANCES AUTOMÁTICOS - O USUÁRIO poderá programar lances automáticos, de 
forma que, se outro usuário cobrir seu lance, o sistema automaticamente gerará um novo lance 
para aquele usuário, acrescido de um incremento fixo e pré-determinado, até um limite máximo 
definido pelo usuário, com o objetivo de que o mesmo tenha certeza de que até o valor 
estipulado o seu lance será o vencedor. Os lances automáticos ficarão registrados no sistema 
com a data em que forem programados. 
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6.6 – O comitente e o portal Moraes Leilões, não se responsabilizam pelo não recebimento 
de ofertas online. Os lances online serão concretizados no ato de sua captação pelo provedor e 
não no ato da emissão pelo participante. Em caso de ocorrências como, queda ou falhas no 
sistema, conexão de internet, linha telefônica ou outras ocorrências, sejam quais forem os 
motivos, ocasionadas por eventos naturais ou impossibilidades técnicas, imprevisões e 
intempéries, não sendo cabível qualquer reclamação a respeito. 
6.7 – Os interessados cadastrados e habilitados para o leilão estarão aptos a ofertar lances 
por meio do sistema on-line no site do leiloeiro, devendo ser respeitado o horário estipulado 
para o encerramento de cada lote. Sobrevindo lance nos 03 (três) minutos antecedentes ao 
horário previsto para o encerramento do lote, haverá(ão) prorrogação(ções) por mais 3 (três) 
minutos, para que todos os usuários interessados tenham a oportunidade de ofertar novos 
lances. O envio de lances para cada lote será encerrado, caso este, não receba lances durante 
os 3 (três) minutos finais, ficando como vencedor o último lance ofertado. 
 
7. CONDIÇÕES DE VENDA  
 
7.1 Os imóveis apregoados relacionados no item 03 do presente Edital e serão vendidos NO 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO em que se encontram e SEM DIREITO A GARANTIA. 
 
7.2 Os imóveis constantes do item 03 encontram-se livre de quaisquer ônus, tais como: IPTU, 

taxas (água, luz e esgoto), débitos previdenciários e trabalhistas referentes à construção, e 

débitos referentes aos materiais utilizados na construção e projetos.  

7.3 Os imóveis serão vendidos em caráter “AD CORPUS” e no estado em que se encontram, 

sendo que as áreas mencionadas nos editais, folhetos e outros veículos de comunicação, são 

meramente enunciativas e repetitivas das dimensões constantes da matrícula dos imóveis, 

respectivamente, isto é, o arrematante adquire os imóveis como se apresenta como um todo, 

independentemente de suas exatas e verdadeiras limitações, sejam elas quais forem, não 

podendo, por conseguinte, exigir complemento de área, reclamar eventuais mudanças nas 

disposições internas dos cômodos dos imóveis apregoados, não podendo ainda, alegar 

desconhecimento das condições, características e estado de conservação e localização dos 

bens, seja a que tempo ou título for, não sendo cabível, portanto, pleitear a rescisão do 

contrato ou abatimento proporcional do preço em tais hipóteses.  

8. CONDIÇÕES DE ARREMATAÇÃO  
8.1 - A arrematação e nota de venda se darão somente para os arrematantes online em 
nome do USUÁRIO cadastrado e habilitado no portal Moraes Leilões, não havendo a 
possibilidade de transferência do arremate ou compra em nome de terceiro. 

 
9  DA VENDA E DO PAGAMENTO 

9.1 O valor inicial de leilão será de R$ 700.000,00(setecentos mil reais). 

9.2 O pagamento será realizado na modalidade à vista, ou com R$ 300.000,00 de sinal à 

vista, e o saldo em 04(quatro) parcelas mensais consecutivas de R$ 

100.000,00(corrigidas pelo IGPM mensal). 

9.3 O valor do lance deverá ser pago em até 02(dois) dias úteis, a contar do recebimento do 

comunicado confirmando a arrematação. Sobre a arrematação incidirá a comissão do leiloeiro, 
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no valor de 06% sobre o valor do lance ofertado, a ser depositado em conta nominal ao 

leiloeiro. A comunicação da arrematação ocorrerá através de e-mail enviado pelo portal Moraes 

Leilões, através conta “contato@moraesleiloes.com,br”, sendo os depósitos referentes ao valor 

de arrematação realizados via Guia Judicial, direcionada ao Processo Eletrônico de 

Arrolamento Nº 5032698-82.2018.8.21.0001/RS. 

9.3 A posse do imóvel será entregue ao arrematante somente após a quitação do saldo 

devedor, ou antecipadamente se autorizada a inclusão de hipoteca judicial em favor do 

Processo Eletrônico de Arrolamento Nº 5032698-82.2018.8.21.0001/RS. 

9.4 Caso não haja o cumprimento das obrigações assumidas, no prazo estabelecido, estará o 

arrematante sujeito a sanções de ordem judicial, a título de perdas e danos. Após o 

pagamento, o arrematante deve enviar o comprovante para o e-mail 

contato@moraesleiloes.com.br. A nota de venda será enviada por meio eletrônico ao 

arrematante, após comprovação do pagamento.  

9.5 Não haverá distinção/preferência entre propostas à vista, e parceladas.  

10  DA ENTREGA IMOVEL 

10.1 O imóvel será entregue desocupado, na data definida para a assinatura da Escritura Pública 

Definitiva de Venda e Compra, ou da efetivação do lançamento da hipoteca judicial, para os caso de 

parcelamento .  

11  DA ATA 

11.1 Encerrado o Leilão, será lavrada ao final, ata competente Ata de Leilão, sendo narrados 

os fatos relevantes do certame, realizada a qualificação do(s) arrematante(s); indo assinada 

pelo leiloeiro, inventariante e arrematante; a fim de que seja apresentada nos autos do 

processo eletrônico de arrolamento, para fins de confecção do alvará de outorga de venda. 

 12  DAS PENALIDADES 

12.1 A falta de pagamento do valor de arrematação sujeita a licitante às seguintes penalidade:  

12.1.1 A falta de pagamento do valor de arrematação do bem após o prazo estipulado, 
sujeitará o arrematante à multa de 20% (dez por cento) sobre o valor de arrematação do 
imóvel, e perda do valor pago a título de comissão do leiloeiro;  
 
13 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1 A partir da data do leilão correrão por conta do(s) arrematante(s) todas as despesas 

relativas ao imóvel, taxas e impostos, bem como despesas cartorárias de transferência e 

imposto de transmissão. 

13.2 Informações sobre o leilão estarão disponíveis na página www.moraesleiloes.com.br, ou 

por meio do telefone (51) 3231.1950 ou contato@moraesleiloes.com.br 

Porto Alegre, 15 de Junho de 2021. 
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