
LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 
 
FERNANDO JOSE CERELLO G. PEREIRA, leiloeiro oficial inscrito na JUCESP n° 844, com escritório à Al. Santos, 
787, 13º andar, Cj. 132. Jardim Paulista, São Paulo/SP, devidamente autorizado pela Credor Fiduciário: 
SYNAGRO COMERCIAL AGRÍCOLA S.A., com CNPJ nº 03.589.339/0001-20, com sede na Rua Glauber Rocha, nº 
1625, bairro Jardim Paraíso, Luís Eduardo Magalhães/BA, adiante denominado VENDEDOR, nos termos das 
Escrituras Públicas, lavradas no 2º Ofício de Notas de Corrente/PI (Livros nº 11-Fls. 163 e sgts e nº 12-Fls. 44 e 
sgts), no qual figuram como Devedores Fiduciantes: DINARTE RODRIGUES, brasileiro, casado, agricultor, 
portador da cédula de identidade RG nº 20.035.837-50 SSP/PR, inscrito no CPF/MF nº 472.482.700-91 e sua 
esposa CRISTIANE PENZ RODRIGUES, brasileira, casada, agricultora, portadora do RG nº 5.697.817-8 SSP/PR, 
inscrita no CPF/MF nº 849.671.299-00, ambos residentes e domiciliados na Rua São Luiz, nº 593, Bairro Sandra 
Regina, Barreiras/BA – CEP: 47803-160 e como Garantidores Fiduciantes: a) NORA PENZ, brasileira, viúva, 
agricultora, portadora do RG nº 2.245.063 SSP/SC, inscrita no CPF/MF nº 916.633.859-04 (referente ao imóvel 
da Matrícula 8.905), e; b) PAULINHO DETTMER, brasileiro, casado, agricultor, portador do RG nº 5.647.244-4 
SSP/PR, inscrito no CPF/MF nº 834.165.369-91 e sua esposa HEIDE PENZ DETTMER, brasileira, casada, 
agricultora, portadora do RG nº 6.007.999-4, inscrita no CPF/MF nº 904.222.959-49, ambos residentes e 
domiciliados na Rua Espírito Santo, nº 120, Centro, Luis Eduardo Magalhães/BA – CEP: 47850-000, levará a 
PÚBLICO LEILÃO, de modo On-line (www.megaleiloes.com.br), nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e 
parágrafos, no dia 02 de junho de 2020, às 15:00 horas, à Alameda Santos, 787, Cj. 132 - Jardim Paulista em São 
Paulo/SP, em PRIMEIRO LEILÃO e caso não haja licitante, fica desde já designado o dia 16 de junho de 2020, no 
mesmo horário e local, para realização do SEGUNDO LEILÃO do (s) imóvel (is) abaixo descrito (s), com a propriedade 
consolidada em nome do Credor Fiduciário:  
 

1) IMÓVEL DA MATRÍCULA Nº 8.905 DO 2º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE CORRENTE/PI, assim descrito: 
Uma Área do Imóvel “Fazenda SÃO CARLOS”, situado na Chapada das Mangabeiras, Corrente/PI, denominado neste 
ato, “FAZENDA VITÓRIA”, com 201.63.12ha e um perímetro de 6.893,68m, início da descrição, fechando assim, o 
perímetro do polígono descrito, com uma área superficial de 201.63,15ha, melhor descrito e caracterizado na 

matrícula acima citada. IMÓVEL OCUPADO. 

Valor do 1ª Leilão - R$ 3.528.525,00 (três milhões quinhentos e vinte e oito mil quinhentos e vinte e cinco reais) 

Valor do 2º Leilão - R$ 2.117.115,00 (dois milhões cento e dezessete mil cento e quinze reais). 

 

2) IMÓVEL DA MATRÍCULA Nº 8.907 DO 2º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE CORRENTE/PI, assim descrito: 
Uma Área do referido Imóvel “FAZENDA SÃO CARLOS”, situado na Chapada das Mangabeiras, Corrente/PI, 
denominada de hoje em diante “FAZENDA ESPERANÇA”, com 201.63.12ha e um perímetro de 6.513,62m, fechando 
assim, o perímetro do polígono descrito, com uma área superficial de 201.63,12ha, melhor descrito e caracterizado 

na matrícula acima citada. IMÓVEL  OCUPADO. 

Valor do 1ª Leilão - R$ 804.000,00 (oitocentos e quatro mil reais). 

Valor do 2º Leilão - R$ 482.400,00 (quatrocentos e oitenta e dois mil e quatrocentos reais). 
 
Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site 
www.megaleiloes.com.br e se habilitar acessando a página deste leilão, clicando na opção HABILITE-SE, com 
antecedência de até 01 (uma) hora, antes do início do leilão, não sendo aceitas habilitações após esse prazo. 
 
O envio de lances on-line se dará exclusivamente através do www.megaleiloes.com.br, respeitado o lance 
inicial e o incremento mínimo estabelecido, em igualdade de condições com os demais participantes, na 
disputa pelo lote do leilão.   
 
As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro 
Oficial. 
 
O(s) devedor(es) fiduciante(s) será(ão) comunicado(s) na forma do parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, 
incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017, das datas, horários e locais da realização dos leilões fiduciários, 

http://www.megaleiloes.com.br/
http://www.megaleiloes.com.br/


mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico, 
podendo o(s) fiduciante(s) adquirir sem concorrência de terceiros, o imóvel outrora entregue em garantia, 
exercendo o seu direito de preferência em 1º ou 2º leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e 
despesas, conforme estabelecido no parágrafo 2º-B do mesmo artigo, ainda que, outros interessados já 
tenham efetuado lances, para o respectivo lote do leilão. 
 
O edital completo, matrículas dos imóveis constando as informações dos imóveis e respectivas vaga(s) de 
garagem, encontram-se disponíveis no site do leiloeiro www.megaleiloes.com.br, o qual o participante declara 
ter lido e concordado com os seus termos e condições ali estabelecidos, inclusive com as informações 
constantes das matrículas.  
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