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O LEILOEIRO OFICIAL Mauro Pereira de Oliveira, matrícula nº 280/2011, autorizado pelo 
Credor Fiduciário BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. - Banrisul, torna 
público que submeterá à venda, para pagamento da dívida fiduciária em favor do Credor 
Banrisul, na forma da Lei 9.514/97 e regulamentação complementar, e observadas as 
condições do contrato de empréstimo, em Primeiro Público Leilão no dia 23 de janeiro de 
2017, às 14 horas, na Rua Oscar Schneider, nº 246, Bairro Medianeira, Porto Alegre/RS, pela 
maior oferta, respeitado o preço mínimo de venda (valor de avaliação estipulado em contrato) 
e, não alcançando êxito neste, em Segundo Público Leilão no dia 07 de fevereiro de 2017, 
no mesmo horário e local, pelo lance maior oferecido, desde que igual ou superior ao preço 
mínimo equivalente ao montante da dívida e demais encargos e obrigações, tudo devidamente 
atualizado na data do leilão, o imóvel: SOBRADO nº 10 do condomínio Residencial Santa 
Teresinha, nº 55 da Rua Flávio Catanhede, localizado do lado esquerdo de quem entra no 
condomínio, sendo o décimo e último sobrado da esquerda para a direita de quem olha a 
edificação de frente, é geminado com o sobrado nº 9, composto de, no primeiro pavimento: 
sala, cozinha, lavabo, lavanderia, pátio e escada; e no segundo pavimento: banho e dois 
dormitórios, sendo um deles com sacada; com a área real privativa 109,96 m²; área de uso 
comum de 26,90 m² e área real total de 136,86 m². Essa unidade se assenta sobre o terreno 
que mede 4,35 m de frente, ao Oeste, para a área de circulação; tendo nos fundos, ao Leste a 
largura de 5,385 m, onde entesta com terras de herdeiros de Francisco Martins; dividindo-se 
por um lado, ao Norte, na extensão de 11,485 m, da frente aos fundos, com o sobrado 09; e 
pelo outro lado, ao Sul, na extensão de 11,365 m, da frente aos fundos, com terras que são ou 
foram da Sociedade Imobiliária Pontaporã, tendo dito terreno 55,67 m²; A esta unidade 
privativa está vinculado o box de estacionamento descoberto, denominado BOX nº 10 cuja 
áreas e fração ideal estão incluídas na unidade, com entrada pela via de acesso, localizado no 
lado esquerdo de quem entra no condomínio, sendo o quinto Box da esquerda para a direita de 
quem olha os boxes do lado esquerdo; esse acessório se assenta sobre o terreno que mede 
2,50 m de frente, ao Norte, para a área de circulação; tendo nos fundos, ao Sul a mesma 
largura de 2,50 m, onde entesta com parte do Sobrado 01; dividindo-se por um lado, ao Leste, 
na extensão de 5,00 m da frente aos fundos, com box 09; e pelo outro lado, ao Oeste, na 
mesma extensão de 5,00 m, da frente aos fundos, com área de circulação, tendo dito terreno 
12,50 m²; totalizando a fração ideal de 0,0549 nas coisas de uso comum e fim proveitoso do 
TERRENO URBANO, constituído de partes dos lotes nºs 103 e 104 da quadra nº 04 do 
loteamento denominado "Chácara Pontaporã", Cachoeirinha/RS, dentro do quarteirão formado 
pelas Ruas Iguassú, Flávio Catanhede, Osório Correa e terras que são ou foram da Sucessão 
de Francisco Martins, distando 66,10 m da esquina formada com à Rua Iguassú, com a área 
superficial de 1.736,85 m², medindo 28,90 m de frente à Rua Flávio Catanhede, lado ímpar da 
numeração; tendo nos fundos, a largura de 29,14 m onde entesta com terras que são ou foram 
da Sociedade Imobiliária Pontaporã; dividindo-se, por um lado, na extensão de 57,92 m da 
frente aos fundos, com partes dos mesmos lotes nºs 103 e 104 (área nº 02); e, pelo outro lado, 
na extensão de 62,30 m da frente aos fundos, com terras de herdeiros de Francisco Martins. 
Dito terreno é designado como sendo área nº 03. Objeto da matrícula nº 38.785 do Registro de 
Imóveis de Cachoeirinha/RS. 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. 
Imóvel ocupado. 
 



PAGAMENTO: À VISTA; COMISSÃO DO LEILOEIRO: 5%; CONTRATO Nº 093.053599.28;  
VALOR: 1º leilão: R$ 171.403,79; 2º leilão: R$ 131.060,01 (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). 
FIDUCIANTES: Letícia Ferreira de Medeiros e Tiago Aita de Medeiros 
INFORMAÇÕES: Com o leiloeiro Mauro Pereira de Oliveira, escritório na Rua Oscar 
Schneider, nº 246, Bairro Medianeira, Porto Alegre/RS, telefones (51) 3217-5189, 3223-
4944 e 99911-8652, ou com o Banrisul pelos telefones (51) 3025-5668, 3025-5788 e 3025-
5800, das 09h às 17h. 

 
 
 
 
 

Porto Alegre, 13 de janeiro de 2017. 
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S. A. 

Unidade de Gestão Patrimonial 
 


