EDITAL DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE
LEILÃO PÚBLICO Nº 2021/950004
SUMÁRIO DO EDITAL DE LICITAÇÃO PARA VENDA DE IMÓVEL
1. OBJETO: Alienação dos bem(ns) imóvel(is) descritos na Relação e Descrição dos Imóveis do
presente edital.
2. SESSÃO PÚBLICA DO LEILÃO/ INÍCIO DA DISPUTA DE LANCES
Data do 1º leilão: 18/02/2021, às 12:40
Data do 2º leilão: 25/02/2021, às 12:40
Modalidade: (X) online:
https://www.portoleiloes.com.br

( ) presencial

Modo de Disputa: (X) Aberto ( ) Fechado
Tipo: Maior Oferta de Preço (Lance)
3. LEILOEIRO(A) OFICIAL [“LEILOEIRO”]
Nome: Brenno de Figueiredo Porto

CPF: 128.706.937-10

Inscrição na Junta Comercial
(UF): ES

Nº da Inscrição: 066/2019

Preposto:

CPF:

Telefone: (27) 30241-100

E-mail: brenno@portoleiloes.com.br

Endereço: Av. Nossa Senhora da Penha, 356,
Praia do Canto

Complemento:

Cidade/UF: Vitória/ES

CEP: 29055-131

4.TAXA DE SERVIÇO PAGIMOVEL
1.5% sobre o valor do lance vencedor.
5. ELEIÇÃO DO FORO
Fica eleito o foro da cidade de Vitória/ES para dirimir quaisquer questões decorrentes deste Edital.

Vitória/ES, 25 de Janeiro de 2021.

Brenno de Figueiredo Porto
Porto Leilões

EDITAL DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE
O Banco do Brasil S.A., por intermédio do CESUP PATRIMÔNIO - PR, torna público que realiza, na forma
da Lei nº 9.514/97 e regulamentação complementar do sistema de financiamento imobiliário, este processo
licitatório na forma abaixo, utilizando-se do critério de julgamento de maior oferta de preço, para venda
dos imóveis recebidos em garantia, nos contratos inadimplentes de alienação fiduciária, relacionados
abaixo, em Relação dos Imóveis, parte integrante deste Edital, a ser conduzido pelo LEILOEIRO OFICIAL
descrito no Sumário e Pagimovel®, de acordo com os termos deste Edital.
O Leilão será realizado em sessão pública, admitindo-se lances exclusivamente via INTERNET, pelo site
oficial do leiloeiro informado no Sumário deste Edital. A sessão pública para a disputa dos lances será
realizada de acordo com as regras do presente Edital, nas datas e hora descritas no preâmbulo.
O Edital com a descrição dos bens a serem leiloados estará disponível no site do leiloeiro acima descrito.
Quando estiverem desocupados, sem prejuízo da exposição virtual, os bens poderão ser vistoriados pelos
interessados, que, para esse fim, deverão entrar em contato com o leiloeiro pelo telefone e e-mail
informados no Sumário do Edital.
CONDIÇÃO DO IMÓVEL
Os imóveis relacionados e descritos neste Edital serão vendidos em caráter ad corpus, no estado de
ocupação e conservação em que se encontram.
PREÇO E PAGAMENTO
Os preços mínimos dos imóveis do primeiro e segundo leilão encontram-se discriminados na Relação dos
Imóveis abaixo.
A apresentação de lance implica pleno conhecimento e aceitação dos termos do presente Edital.
No primeiro leilão, os imóveis serão ofertados pelo valor igual ao valor do imóvel e será vendido a quem
oferecer MAIOR LANCE desde que igual ou superior ao valor do imóvel, observado o direito de preferência
do devedor fiduciante, conforme previsto no §2 oB do art. 27, da Lei 9.514/97.
No segundo leilão, os imóveis serão ofertados pelo valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro,
dos encargos legais, inclusive tributos e das contribuições condominiais, conforme §2 o do art. 27, da Lei
9.514/97 e será vendido a quem oferecer MAIOR LANCE desde que igual ou superior ao valor da dívida.
Os bens serão ofertados em reais para pagamento exclusivamente à vista.
O pagamento deverá ser realizado no prazo de 24 horas contados a partir o envio do Contrato Particular
de Promessa de Venda e Compra de Imóvel e Outras Avenças.
COMISSÃO DO LEILOEIRO
O ARREMATANTE pagará a importância correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do lance
vencedor ao leiloeiro oficial, a título de comissão.
O ARREMATANTE deverá efetuar o respectivo pagamento em conta corrente a ser informada pelo
leiloeiro, até o primeiro dia útil após o envio dos dados bancários.
O valor da comissão do leiloeiro não compõe o valor do lance ofertado.
TAXA DE SERVIÇO (Pós-Vendas
O ARREMATANTE pagará à Pagimovel® a taxa informada no Sumário do Edital que incidirá sobre valor
do lance vencedor ou o valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), o que for maior.
A Pagimovel® é unidade de negócios da empresa Resale Tecnologia e Serviços S.A., responsável pela
prestação de serviços financeiros, documentais, de formalização e registros necessários pelo
aperfeiçoamento do processo de compra, e é empresa devidamente contratada pelo Banco do Brasil S.A.,
conforme Contrato de Prestação de Serviços, Contrato n. 2019.7421.5642, assinado em 24.07.2019 e seu
respectivo Aditivo n.01, assinado em 05.12.2019.
O ARREMATANTE deverá assinar o Contrato de Prestação de Serviços, via plataforma de assinatura
eletrônica, em até 02 (dois) dias úteis a partir da data do leilão.
Após a aprovação da proposta pelo Banco do Brasil S.A., o ARREMATANTE terá o prazo de 24 (vinte e
quatro) horas para promover o pagamento da importância da taxa de serviço.
O valor da Taxa de Serviço da Pagimovel® não compõe o valor do lance ofertado.
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DIREITO DE PREFERÊNCIA
Até a data do segundo leilão, é assegurado, ao devedor fiduciante, seu direito de preferência na aquisição
do imóvel, conforme previsto no §2 oB do art. 27, da Lei 9.514/97.
Nestes termos, caberá, ao devedor fiduciante, realizar o pagamento da arremataçã o até a data da realizaçã o
do segundo leilã o, no valor equivalente da sua dı́vida, acrescido de encargos e todas as despesas descritas
no parágrafo acima citado.
Ainda, sobre o valor a ser pago pelo devedor fiduciante, será acrescido a importância correspondente a 5%
(cinco por cento), a título de comissão do leiloeiro e a importância correspondente à taxa descrita no
Sumário do Edital ou o valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), o que for maior, a título de taxa
de serviço da Pagimovel®.
Caso o devedor fiduciante nã o efetuar o pagamento da dı́vida e demais encargos, nas condiçõ es e prazos
previstos em lei e neste Edital, considerar-se-á desistente do exercı́cio de preferê ncia e o imó vel será
vendido para aquele que ofertou maior lance.
DA FORMALIZAÇÃO
O ARREMATANTE vencedor deverá encaminhar ao e-mail do LEILOEIRO, informado no Sumário deste
Edital, os documentos exigidos pelo Banco do Brasil S.A., em até 02 (dois) dias úteis a partir da data do
leilão, sob pena de ser considerado desistente.
A alienação dos imóveis relacionados neste Edital será formalizada mediante:
(a) a assinatura da Ata de Arrematação que será assinada eletronicamente pelo ARREMATANTE vencedor
em até 2 (dois) dias úteis a partir da data do leilão;
(b) a assinatura do Contrato Particular de Promessa de Venda e Compra de Imóvel e Outras Avenças que
será assinado eletronicamente por todas as partes em até 15 (quinze) dias úteis a partir da data do
leilão;
(c) lavratura de Escritura Definitiva de Venda e Compra que deverá ser realizada em até 60 (sessenta) dias
após a assinatura do Contrato Particular de Promessa de Venda e Compra de Imóvel e Outras Avenças
e a quitação do preço imóvel.
A Escritura Definitiva de Venda e Compra será lavrada no Tabelião de Notas de preferência do Banco do
Brasil S.A., seguido pelo registro no Cartório de Registro de Imóveis competente.
Ficarão a cargo do ARREMATANTE todas as despesas relativas aos procedimentos da arrematação,
incluindo todos os impostos, taxas, inclusive cartorárias, incluindo certidões atualizadas da matrícula do
imóvel e outras necessárias para o registro.
O ARREMATANTE realizará o pagamento das despesas para a lavratura da Escritura Pública Venda e
Compra no Tabelião de Notas e do registro no Cartório de Registro Competente por meio de guias, TED ou
boleto bancário, conforme exigências do Tabelião de Notas e do Cartório de Registro Competente. Referidas
guias e instruções para pagamento serão enviados pela Pagimovel®, em tempo hábil para pagamento.
O ARREMATANTE terá o prazo de 8 (oito) dias úteis, contado a partir da convocação da Pagimovel®, para
apresentar toda a documentação exigida pelo Tabelionato para formalização da Escritura Pública Venda e
Compra e pelo Cartório de Registro Competente para o devido registro.
A Pagimovel® adotará as ações necessárias para o registro da Escritura Pública de Venda e Compra no
competente Cartório de Registro de Imóveis, correndo todos os impostos, taxas e despesas, inclusive as
cartorárias, incluindo certidões atualizadas da matrícula do imóvel (tanto para confecção da Escritura
Pública de Venda e Compra como a certidão após o registro da venda) e outras necessárias para o registro,
por conta do adquirente.
Tratando-se de imóvel que necessite de desmembramento, remembramento, averbação de construção,
regularização de área e alteração de sua descrição na matrícula do imóvel, do estado de uso e ocupação do
solo ou outras descritas na Relação de Imóveis, todas as despesas decorrentes da sua regularização junto
ao cartório imobiliário e órgãos competentes correrão por conta do adquirente.
Existindo pendência judicial sobre o imóvel, o adquirente se declara informado da demanda, assumindo de
modo expresso os riscos correspondentes e exonerando o Banco do Brasil S.A. de prestar garantia pela
evicção.
Existindo valores não quitados de IPTU, ITR, CCIR, laudêmio e condomínio, o Banco do Brasil S.A. ficará
responsável pela quitação dos valores devidos até a efetivação do registro da transferência do imóvel ao
ARREMATANTE junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente, desde que estas não estejam
mencionadas especificamente no lote do bem como de responsabilidade do ARREMATANTE.
Tratando-se de imóvel ocupado por terceiros, o ARREMATANTE se declarará informado do fato,
assumindo expressamente todos os riscos e ônus decorrentes da desocupação, incluindo as custas e
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despesas, inclusive honorários advocatícios, mediante propositura da competente reintegração na posse,
na forma do artigo 30, da lei nº 9.514/97.
Registrada a Escritura Pública de Venda e Compra, todos os direitos e obrigações pertinentes ao imóvel,
inclusive as descritas na Relação de Imóveis, serão atribuídos ao adquirente.
O comprador somente será imitido na posse do imóvel após o recebimento, pelo Banco do Brasil S.A., do
valor total ofertado no Leilão e o devido registro da Escritura Pública Venda e Compra no respectivo
Cartório de Registro de Imóveis.
MULTA
Caracterizada a desistência, o ARREMATANTE vencedor perde, a título de multa, os valores equivalentes
à comissão do leiloeiro e a taxa de serviço da Pagimovel®.
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Relação e Descrição dos Imóveis
Nº do Lote: 1
ID: 97281
Descrição legal: Apartamento, Residencial, Desocupado, melhor descrito na matrícula nº 28877, CRI
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM_1º Ofício - 1ª Zona. Rua Amélio José Freitas, 38 (Avenida Cristiano Dias
Lopes Filho, 44), Apt. 804, Condomínio Ediﬁcio La Coruña, Gilberto Machado, Cachoeiro de Itapemirim,
ES, CEP: 29303-255
Considerações importantes: Sobre o valor arrematado, considerar mais 5,0 % a ser pago pelo
comprador para o(a) leiloeiro(a) + taxa de serviço Pagimovel® de 1,5 %. Ficará a cargo do
COMPRADOR: i) a assunção dos riscos, providências e custas necessárias à desocupação, bem como
todos e quaisquer débitos pendentes de tarifas públicas, como água, luz, gás e/ou privadas, como
telefone, internet, tv à cabo. Também correrão por conta exclusiva do Comprador as medidas judiciais
e extrajudiciais para desocupação do imóvel ocupado por terceiros, assim como as providências e
eventuais despesas para a sua regularização; ii) nos casos de imóvel desocupado, a assunção dos
riscos, bem como débitos pendentes de tarifas públicas (ex.: água, luz, gás) e/ou privadas (ex.:
telefone, internet, tv à cabo); iii) a escritura será lavrada apenas no Tabelião de Notas de escolha
exclusiva do Vendedor, após a quitação integral do imóvel nos casos de parcelamento da compra,
sendo que as despesas necessárias com a celebração da lavratura da escritura e seu registro no
Cartório de Imóveis competente, o respectivo imposto de transmissão, taxas, custas e emolumentos
em cartório, incluindo despesas relativas a certidões e/ou procurações necessárias para a
formalização da venda, correrão sob a responsabilidade do Comprador. Ainda, nos casos de imóveis
oriundos de leilão de alienação ﬁduciária, a lavratura da Escritura Deﬁnitiva de Venda e Compra ﬁcará
condicionada à averbação dos Leilões Negativos e do Termo de Quitação na matrícula do imóvel pelo
Banco do Brasil S.A., conforme estabelecido na Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997; iv) havendo
necessidades de reformas de qualquer tipo, mesmo benfeitorias necessárias, bem como a
regularização de quaisquer delas perante órgãos públicos como Prefeitura, Registro de Imóveis ou
INSS, ﬁcarão à cargo do Comprador, uma vez que o IMÓVEL é adquirido no estado em que se
encontra; v) a análise jurídica e completa do Imóvel e de dívidas a ele relacionadas é de
responsabilidade do Comprador, conforme sua conveniência e avaliação do negócio para tomada de
decisão de compra. Eventuais informações de ações judiciais e pendências informadas pelo Vendedor
desde já, bem como outras informadas no curso da negociação, terão função colaborativa uma vez
que a responsabilidade de análise e diligência é do Comprador e tal risco compõe a base da
contratação e a formação do preço do bem; vi) até a data do segundo leilão, é assegurado, ao

devedor ﬁduciante, seu direito de preferência na aquisição do imóvel, conforme previsto no §2 oB do
art. 27, da Lei 9.514/97; vii) existe sobre o imóvel Ação de Cobrança. A análise jurídica e completa do
Imóvel e de dívidas a ele relacionadas é de responsabilidade do Comprador, conforme sua
conveniência e avaliação do negócio para tomada de decisão de compra. Eventuais informações de
ações judiciais e pendências informadas pelo Vendedor como as acima indicadas, bem como outras
que possam ser informadas no curso da negociação, terão função colaborativa uma vez que a
responsabilidade de análise e diligência é do Comprador e tal risco compõe a base da contratação e a
formação do preço do bem. Ficará a cargo do VENDEDOR: i) a quitação do IPTU, ITR, CCIR, laudêmio e
condomínio, até a efetivação do registro da transferência do imóvel ao Comprador junto ao Cartório de
Registro de Imóveis competente, desde que estas não estejam mencionadas especiﬁcamente como de
responsabilidade do Comprador; ii) as averbações dos Leilões Públicos Negativos e do Termo de
Quitação na matrícula do IMÓVEL, conforme estabelecido no art. 27 da Lei nº 9.514, de 20 de
novembro de 1997. Honorários: i) o arrematante assume, além da comissão do leiloeiro,
correspondente a 5% sobre o valor do lance vencedor, a taxa de serviço da Pagimovel®,
correspondente a 1,5% sobre o valor do lance vencedor.
Valor do 1º leilão: R$ 402.692,34
Valor do 2º leilão: R$ 844.160,08

