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 VILMAR BERTONCELLO, Leiloeiro Oficial – Mat. 135/96, nomeado pelo Juízo da 
Segunda Vara Judicial da Comarca de São Lourenço do Sul, VENDERÁ, em Público Leilão, 
exclusivamente on-line, nos dias, hora e endereço eletrônico acima mencionado, mediante as 
condições estabelecidas no Art. 886 e seguintes e no presente Edital, o bem abaixo descrito, 

penhorado nos autos do Processo nº 50003389520158210067, movido pelo Município 

de São Lourenço do Sul contra Isabel Rosane Thurmer Bueno: 
 

BEM: – Um Automóvel marca Kia, KIA CARENS LS 7P, 1.8, ano 2001, branco, a 
gasolina, Câmbio Automático, estrangeira, Placas IKY-0647 – RENAVAM 794066968, 

em regular estado de rodagem. Penhorado e avaliado em 22/05/2018 por R$ 
12.000,00. 
 

Depositário: Executada 
Ônus: Infração/Multas de trânsito vencidas: R$ 659,75 e IPVA de 2017 a 2020: R$ 

1.554,78 – valores originais. (https://pcsdetran.rs.gov.br/consulta-veiculo/IKY0647)  
 

Condições de Venda e Comunicação: No Primeiro Leilão, com encerramento às 14 
horas do dia 07 de Junho de 2022: o bem poderá ser arrematado por lance igual ou 
superior ao da avaliação. Os lances poderão ser oferecidos desde o momento do lançamento 
do lote no site do Leiloeiro até o horário do encerramento. Não havendo lances, o leilão 
permanecerá aberto até a data do Segundo Leilão: 21 de Junho de 2022, com 
encerramento às 14 horas, quando o bem poderá ser arrematado pela melhor oferta, exceto 
pelo preço vil - abaixo de 50% do valor da avaliação corrigida. Nos dois leilões, para cada 
lance recebido a partir das 13h57min, serão acrescidos 03 (três) minutos para o término. 
Caso não haja expediente nas datas designadas, o leilão realizar-se-á no primeiro dia útil 
subsequente, no mesmo local e horário. 

O pagamento deverá ser realizado de imediato pelo arrematante, por depósito judicial, 
em até 24 horas da expedição da Guia. O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a 
resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, 
devendo ambos os pedidos ser formulados nos autos da execução em que se deu a 

arrematação. A apresentação de proposta não suspende o leilão.  
Quem pretender arrematar referido bem deverá ofertar lances somente pela internet 

através do site www.bertoncello.lel.br, devendo, para tanto, os interessados efetuarem 
cadastramento prévio no prazo de até 24 horas de antecedência do leilão, confirmarem os 
lances e recolherem a quantia conforme segue: Os arrematantes ficam cientes, desde já, que 
deverão garantir seu lance com o pagamento do respectivo valor acrescido da comissão do 
Leiloeiro, no prazo de 24 horas, para fins de lavratura do termo próprio. Ficam cientes, 
também, que os lances oferecidos via INTERNET, não garantem direitos ao participante em 
caso de insucesso do mesmo por qualquer ocorrência, tais como, problemas na conexão de 
internet, no funcionamento do computador, na incompatibilidade de software ou quaisquer 

 
 

 

EDITAL DE LEILÃO 
E 

INTIMAÇÃO 
 

DIA: 1º Leilão: Dia 07 de Junho de 2022 com encerramento às 14 horas. 
 

           2º Leilão: Dia 21 de Junho de 2022, com encerramento às 14 horas. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LOCAL: O Leilão será realizado através do site www.bertoncello.lel.br 
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outras ocorrências. Os lances on-line serão concretizados no ato de sua captação pelo 
provedor e não no ato de sua 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 o Judiciário, não se responsabilizam por lances ofertados 
que não sejam recebidos antes do fechamento do lote – “batida do martelo”. O bem será 
vendido ad corpus, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições 
antes das datas designadas para a alienação judicial. O bem será adquirido livre e 
desembaraçado de quaisquer ônus, até a data da expedição da respectiva Carta de 
Arrematação, conforme art. 130 do CTN, artigos 1.499, IV, do C.C, artigos 903 e 908, in fine, 
do CPC/15 e artigo 141 – II da Lei 11.101/05. Ficam, através deste edital, intimadas as 
partes (Art. 887 do CPC e art. 3º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro), os 
cônjuges, os arrematantes e terceiros interessados, suprindo-se exigências do Art. 889, inc. e 
§ único do NCPC. A comissão de leilão sempre será devida ao Leiloeiro na proporção de 10% 
sobre o valor da arrematação, (Dec. Lei 21.981/32), a cargo, conforme o caso, do 
arrematante, adjudicante ou remitente. Ainda, em caso de acordo entre as partes, pagamento 

da dívida ou outro meio que põe fim ao processo, será devido ao leiloeiro o equivalente a 2,0% 
sobre o valor da avaliação, a título de ressarcimento do custo operacional e trabalho 
desenvolvidos para a condução dos atos, a cargo do executado(a). Na eventualidade da 
arrematação do bem restar frustrada devido ao não atendimento de requisito necessário pelo 
arrematante, será facultado ao 2º colocado, ou seja, o licitante que ofertou o segundo melhor 
lance, caso mantenha interesse do mesmo, a confirmação da arrematação pelo valor por ele 
ofertado. Em nenhuma hipótese, salvo nos casos de nulidade previstos em Lei (Art. 903, § 5º 
do CPC), será aceita a desistência dos arrematantes ou alegações de desconhecimento das 
normas deste Edital, para eximirem-se das obrigações assumidas, inclusive, aquelas de 
ordem criminal, na forma dos artigos 335 e 358 do Código Penal.   

Leiloeiro: Vilmar Bertoncello, JUCIS/RS 135/96. Telefones: (51) 99923-1707 - (55) 
99963-5651 – (55) 3332-9701 

www.bertoncello.lel.br - vilmar@bertoncello.lel.br 
 

São Lourenço do Sul, 22 de fevereiro de 2022. 

 
 Vilmar Bertoncello          
   Leiloeiro Oficial      Juiz(a) de Direito 
   JUCIS/RS 135/96 

 

 

  

mailto:vilmar@bertoncello.lel.br
http://www.bertoncello.lel.br/
mailto:vilmar@bertoncello.lel.br

