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JOÃO ANTONIO CARGNELUTTI, Leiloeiro Público Oficial, inscrito na Jucis sob nº 044/85, 
estabelecido à RS 155, KM-01, Modelo, Ijuí/RS, devidamente autorizado pelas Empresas 
AGROSOJA SANT’ANA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS EIRELI, CEREAIS WERLANG 
LTDA, CLÓVIS ANTONIO WERLANG E ESPÓLIO DE ELAINE DESCONSI WERLANG, que são 
partes na Recuperação Judicial nº 5000208-61.2020.8.21.0025 e apensos, da Primeira Vara Cí-
vel da Comarca de Santana do Livramento/RS, estará levando a Leilão diversos bens, a seguir 
descritos, que fazem parte do Plano de Recuperação Judicial (Particularizado) homologado. 

BENS DE CLÓVIS ANTONIO WERLANG: 
- IMÓVEIS: - Área de 4,22ha sob o nº de matrícula 295 inscrita no CRI do município de SELBACH/RS e avaliada por 

R$ 658.320,00; - Área de 0,26ha sob o nº de matrícula 323 inscrita no CRI do município de SELBACH/RS e avaliada por R$ 
50.700,00; - Área de 2 ha sob o nº de matrícula 346 inscrita no CRI do município de SELBACH/RS e avaliada por R$ 
286.000,00; - Área de 1,67ha sob o nº de matrícula 1058 inscrita no CRI do município de SELBACH/RS e avaliada por R$ 
200.000,00; - Área de 577,06 m² sob o nº de matrícula 1250 inscrita no CRI do município de SELBACH/RS e avaliada por 
R$ 200.000,00; - Área de 500 m² sob o nº de matrícula 1651 inscrita no CRI do município de SELBACH/RS e avaliada 
por R$ 50.000,00; - Área de 1,08 HA sob o nº de matrícula 2033 inscrita no CRI do município de IBIRUBA/RS e avaliada por 
R$ 250.000,00 ; - Área de 1000 M2 sob o nº de matrícula 2580 inscrita no CRI do município de SELBACH/RS e avaliada por 
R$ 115.000,00; - Área de 1066,25 M2 sob o nº de matrícula 2659 inscrita no CRI do município de SELBACH/RS e avaliada 
por R$ 70.000,00; - Área de 7 HA sob o nº de matrícula 2988 inscrita no CRI do município de SELBACH/RS e avaliada por 
R$ 1.092.000,00; - Área de 13,94 HA sob o nº de matrícula 3008 inscrita no CRI do município de SELBACH/RS e avaliada 
por R$ 2.718.300,00; - Área de 9322 M2 sob o nº de matrícula 3067 inscrita no CRI do município de SELBACH/RS e ava-
liada por R$ 450.000,00; - Área de 7605,51 M2 sob o nº de matrícula 3135 inscrita no CRI do município de SELBACH/RS e 
avaliada por R$ 200.000,00; - Área de 3,61 HA sob o nº de matrícula 3270 inscrita no CRI do município de SELBACH/RS e 
avaliada por R$ 703.950,00; - Área de 8840 M2 sob o nº de matrícula 3475 inscrita no CRI do município de SELBACH/RS 
e avaliada por R$ 200.000,00; - Área de 8,14 HA sob o nº de matrícula 3477 inscrita no CRI do município de SELBACH/RS 
e avaliada por R$ 1.269.840,00;  - Área de 9 HA sob o nº de matrícula 3575 inscrita no CRI do município de IBIRUBA/RS e 
avaliada por R$ 1.170.000,00; - Área de 307,61 M2 sob o nº de matrícula 3769 inscrita no CRI do município de 
SELBACH/RS e avaliada por R$ 55.000,00; - Área de 304,88 M2 sob o nº de matrícula 3770 inscrita no CRI do município 
de SELBACH/RS e avaliada por R$ 55.000,00; - Área de 299,41 M2 sob o nº de matrícula 3772 inscrita no CRI do município 
de SELBACH/RS e avaliada por R$ 55.000,00; - Área de 312,57 M2 sob o nº de matrícula 3773 inscrita no CRI do município 
de SELBACH/RS e avaliada por R$ 55.000,00; - Área de 304,56 M2 sob o nº de matrícula 3775 inscrita no CRI do município 
de SELBACH/RS e avaliada por R$ 55.000,00; - Área de 308,39 M2 sob o nº de matrícula 3776 inscrita no CRI do município 
de SELBACH/RS e avaliada por R$ 55.000,00; - Área de 312,23 M2 sob o nº de matrícula 3777 inscrita no CRI do município 
de SELBACH/RS e avaliada por R$ 55.000,00; - Área de 316,06 M2 sob o nº de matrícula 3778 inscrita no CRI do município 
de SELBACH/RS e avaliada por R$ 55.000,00; - Área de 333,96 M2 sob o nº de matrícula 3779 inscrita no CRI do município 
de SELBACH/RS e avaliada por R$ 55.000,00; - Área de 335,63 M2 sob o nº de matrícula 3780 inscrita no CRI do município 
de SELBACH/RS e avaliada por R$ 55.000,00; - Área de 312 M2 sob o nº de matrícula 3781 inscrita no CRI do município de 
SELBACH/RS e avaliada por R$ 55.000,00; - Área de 312 M2 sob o nº de matrícula 3782 inscrita no CRI do município de 
SELBACH/RS e avaliada por R$ 55.000,00; - Área de 312 M2 sob o nº de matrícula 3783 inscrita no CRI do município de 
SELBACH/RS e avaliada por R$ 55.000,00; - Área de 312 M2 sob o nº de matrícula 3784 inscrita no CRI do município de 
SELBACH/RS e avaliada por R$ 55.000,00; - Área de 312 M2 sob o nº de matrícula 3787 inscrita no CRI do município de 
SELBACH/RS e avaliada por R$ 55.000,00; - Área de 312 M2 sob o nº de matrícula 3788 inscrita no CRI do município de 
SELBACH/RS e avaliada por R$ 55.000,00; - Área de 312 M2 sob o nº de matrícula 3789 inscrita no CRI do municí-
pio de SELBACH/RS e avaliada por R$ 55.000,00;  - Área de 312 M2 sob o nº de matrícula 3790 inscrita no CRI do municí-
pio de SELBACH/RS e avaliada por R$ 55.000,00; - Área de 320 M2 sob o nº de matrícula 3791 inscrita no CRI do município 
de SELBACH/RS e avaliada por R$ 56.000,00; - Área de 312 M2 sob o nº de matrícula 3794 inscrita no CRI do município 
de SELBACH/RS e avaliada por R$ 55.000,00.  - Área de 312 M2 sob o nº de matrícula 3795 inscrita no 
CRI do município de SELBACH/RS e avaliada por R$ 55.000,00; - Área de 364,29 M2 sob o nº de matrícula 3797 inscrita 
no CRI do município de SELBACH/RS e avaliada por R$ 65.000,00. - Área de 378,04 M2 sob o nº de matrícula 3798 inscri-
ta no CRI do município de SELBACH/RS e avaliada por R$ 65.000,00; - Área de 312 M2 sob o nº de matrícula 3799 inscrita 
no CRI do município de SELBACH/RS e avaliada por R$ 65.000,00; - Área de 312 M2 sob o nº de matrícula 3800 inscrita 
no CRI do município de SELBACH/RS e avaliada por R$ 55.000,00; - Área de 312 M2 sob o nº de matrícula 3801 
inscrita no CRI do município de SELBACH/RS e avaliada por R$ 55.000,00; - Área de 312 M2 sob o nº de matrícula 3802 
inscrita no CRI do município de SELBACH/RS e avaliada por R$ 55.000,00; - Área de 333,27 M2 sob o nº de matrícula 3804 
inscrita no CRI do município de SELBACH/RS e avaliada por R$ 55.000,00 ; - Área de 312 M2 sob o nº de matrícula 3805 
inscrita no CRI do município de SELBACH/RS e avaliada por R$ 55.000,00; - Área de 312 M2 sob o nº de matrícula 3806 
inscrita no CRI do município de SELBACH/RS e avaliada por R$ 55.000,00; - Área de 312 M2 sob o nº de matrícula 3807 
inscrita no CRI do município de SELBACH/RS e avaliada por R$ 55.000,00; - Área de 312 M2 sob o nº de matrícula 3811 
inscrita no CRI do município de SELBACH/RS e avaliada por R$ 55.000,00; - Área de 312 M2 sob o nº de matrícula 3812 
inscrita no CRI do município de SELBACH/RS e avaliada por R$ 55.000,00; - Área de 312 M2 sob o nº de matrícula 3813 
inscrita no CRI do município de SELBACH/RS e avaliada por R$ 55.000,00; - Área de 312 M2 sob o nº de matrícula 3814 
inscrita no CRI do município de SELBACH/RS e avaliada por R$ 55.000,00; - Área de 329,31 M2 sob o nº de matrícula 3815 
inscrita no CRI do município de SELBACH/RS e avaliada por R$ 60.000,00; - Área de 312 M2 sob o nº de matrícula 3817 
inscrita no CRI do município de SELBACH/RS e avaliada por R$ 55.000,00; - Área de 312 M2 sob o nº de matrícula 3818 
inscrita no CRI do município de SELBACH/RS e avaliada por R$ 58.000,00; - Área de 312 M2 sob o nº de matrícula 3820 
inscrita no CRI do município de SELBACH/RS e avaliada por R$ 55.000,00; - Área de 364,12 M2 sob o nº de matrícula 3821 
inscrita no CRI do município de SELBACH/RS e avaliada por R$ 55.000,00; - Área de 377,87 M2 sob o nº de matrícula 3822 
inscrita no CRI do município de SELBACH/RS e avaliada por R$ 60.000,00; - Área de 312 M2 sob o nº de matrícula 3823 
inscrita no CRI do município de SELBACH/RS e avaliada por R$ 55.000,00; - Área de 312 M2 sob o nº de matrícula 3824 
inscrita no CRI do município de SELBACH/RS e avaliada por R$ 55.000,00; - Área de 312 M2 sob o nº de matrícula 3825 
inscrita no CRI do município de SELBACH/RS e avaliada por R$ 55.000,00; - Área de 312 M2 sob o nº de matrícula 3826 
inscrita no CRI do município de SELBACH/RS e avaliada por R$ 55.000,00; - Área de 318,95 M2 sob o nº de matrícula 3827 
inscrita no CRI do município de SELBACH/RS e avaliada por R$ 55.000,00; - Área de 332,32 M2 sob o nº de matrícula 3828 
inscrita no CRI do município de SELBACH/RS e avaliada por R$ 55.000,00; - Área de 312 M2 sob o nº de matrícula 3829 
inscrita no CRI do município de SELBACH/RS e avaliada por R$ 55.000,00; - Área de 312 M2 sob o nº de matrícula 3830 
inscrita no CRI do município de SELBACH/RS e avaliada por R$ 55.000,00; - Área de 312 M2 sob o nº de matrícula 3831 
inscrita no CRI do município de SELBACH/RS e avaliada por R$ 55.000,00; - Área de 312 M2 sob o nº de matrícula 3832 
inscrita no CRI do município de SELBACH/RS e avaliada por R$ 55.000,00; - Área de 305,89 M2 sob o nº de matrícula 3833 
inscrita no CRI do município de SELBACH/RS e avaliada por R$ 55.000,00; - Área de 319,71 M2 sob o nº de matrícula 3834 
inscrita no CRI do município de SELBACH/RS e avaliada por R$ 55.000,00; - Área de 312 M2 sob o nº de matrícula 3835 
inscrita no CRI do município de SELBACH/RS e avaliada por R$ 55.000,00; - Área de 312 M2 sob o nº de matrícula 3836 
inscrita no CRI do município de SELBACH/RS e avaliada por R$ 55.000,00; - Área de 312 M2 sob o nº de matrícula 3837 
inscrita no CRI do município de SELBACH/RS e avaliada por R$ 55.000,00; - Área de 312 M2 sob o nº de matrícula 3838 
inscrita no CRI do município de SELBACH/RS e avaliada por R$ 55.000,00; - Área de 311,04 M2 sob o nº de matrícula 3839 
inscrita no CRI do município de SELBACH/RS e avaliada por R$ 55.000,00; - Área de 332,77 M2 sob o nº de matrícula 3840 

inscrita no CRI do município de SELBACH/RS e avaliada por R$ 60.000,00; - Área de 312 M2 sob o nº de matrícula 3841 
inscrita no CRI do município de SELBACH/RS e avaliada por R$ 60.000,00; - Área de 312 M2 sob o nº de matrícula 3842 
inscrita no CRI do município de SELBACH/RS e avaliada por R$ 55.000,00; - Área de 312 M2 sob o nº de matrícula 3843 
inscrita no CRI do município de SELBACH/RS e avaliada por R$ 55.000,00; - Área de 312 M2 sob o nº de matrícula 3844 
inscrita no CRI do município de SELBACH/RS e avaliada por R$ 55.000,00; - Área de 363,94 M2 sob o nº de matrícula 3845 
inscrita no CRI do município de SELBACH/RS e avaliada por R$ 55.000,00. - Área de 377,7 M2 sob o nº de matrícula 3846 
inscrita no CRI do município de SELBACH/RS e avaliada por R$ 60.000,00; - Área de 312 M2 sob o nº de matrícula 3847 
inscrita no CRI do município de SELBACH/RS e avaliada por R$ 55.000,00; - Área de 312 M2 sob o nº de matrícula 3848 
inscrita no CRI do município de SELBACH/RS e avaliada por R$ 55.000,00; - Área de 312 M2 sob o nº de matrícula 3849 
inscrita no CRI do município de SELBACH/RS e avaliada por R$ 55.000,00; - Área de 312 M2 sob o nº de matrícula 3850 
inscrita no CRI do município de SELBACH/RS e avaliada por R$ 55.000,00; - Área de 318,95 M2 sob o nº de matrícula 3851 
inscrita no CRI do município de SELBACH/RS e avaliada por  R$55.000,00; - Área de 332,77 M2 sob o nº de matrícula 
3864 inscrita no CRI do município de SELBACH/RS e avaliada por R$ 55.000,00; - Área de 312 M2 sob o nº de matrícula 
3865 inscrita no CRI do município de SELBACH/RS e avaliada por R$ 55.000,00; - Área de 312 M2 sob o nº de matrícula 
3866 inscrita no CRI do município de SELBACH/RS e avaliada por R$ 55.000,00; - Área de 312 M2 sob o nº de matrícula 
3867 inscrita no CRI do município de SELBACH/RS e avaliada por R$ 55.000,00; - Área de 312 M2 sob o nº de matrícula 
3868 inscrita no CRI do município de SELBACH/RS e avaliada por  R$ 55.000,00; - Área de 363,77 M2 sob o nº de matrí-
cula 3869 inscrita no CRI do município de SELBACH/RS e avaliada por R$ 65.000,00; - Área de 377,52 M2 sob o nº de 
matrícula 3870 inscrita no CRI do município de SELBACH/RS e avaliada por R$ 65.000,00; - Área de 312 M2 sob o nº de 
matrícula 3871 inscrita no CRI do município de SELBACH/RS e avaliada por R$ 55.000,00; - Área de 312 M2 sob o nº de 
matrícula 3872 inscrita no CRI do município de SELBACH/RS e avaliada por R$ 55.000,00; - Área de 305,89 M2 sob o nº 
de matrícula 3905 inscrita no CRI do município de SELBACH/RS e avaliada por R$ 55.000,00; - Área de 312 M2 sob o nº 
de matrícula 3919 inscrita no CRI do município de SELBACH/RS e avaliada por R$ 55.000,00; - Área de 312 M2 sob o nº de 
matrícula 3920 inscrita no CRI do município de SELBACH/RS e avaliada por R$55.000,00; - Área de 312 M2 sob o nº de 
matrícula 3921 inscrita no CRI do município de SELBACH/R e avaliada por R$ 55.000,00; - Área de 312 M2 sob o nº de 
matrícula 3922 inscrita no CRI do município de SELBACH/RS e avaliada por R$ 55.000,00; - Área de 318,95 M2 sob o nº 
de matrícula 3923 inscrita no CRI do município de SELBACH/RS e avaliada por R$ 55.000,00; - Área de 434,6 M2 sob o nº 
de matrícula 3924 inscrita no CRI do município de SELBACH/RS e avaliada por R$ 60.000,00; - Área de 312 M2 sob o nº 
de matrícula 3925 inscrita no CRI do município de SELBACH/RS e avaliada por R$55.000,00; - Área de 305,89 M2 sob o 
nº de matrícula 3926 inscrita no CRI do município de SELBACH/RS e avaliada por R$ 60.000,00; - Área de 431,39 M2 sob 
o nº de matrícula 3927 inscrita no CRI do município de SELBACH/RS e avaliada por R$ 60.000,00; - Área de 332,77 M2 sob 
o nº de matrícula 3928 inscrita no CRI do município de SELBACH/RS e avaliada por R$ 60.000,00; - Área de 312 M2 sob o 
nº de matrícula 3929 inscrita no CRI do município de SELBACH/RS e avaliada por R$ 55.000,00; - Área de 312 M2 sob o nº 
de matrícula 3930 inscrita no CRI do município de SELBACH/RS e avaliada por R$ 55.000,00; - Área de 312 M2 sob o nº 
de matrícula 3931 inscrita no CRI do município de SELBACH/RS e avaliada por R$ 55.000,00; - Área de 312 M2 sob o nº 
de matrícula 3932 inscrita no CRI do município de SELBACH/RS e avaliada por R$55.000,00; - Área de 363,25 M2 sob o 
nº de matrícula 3933 inscrita no CRI do município de SELBACH/RS e avaliada por R$ 60.000,00; - Área de 377,18 M2 sob 
o nº de matrícula 3934 inscrita no CRI do município de SELBACH/RS e avaliada por R$ 60.000,00; - Área de 312 M2 sob o 
nº de matrícula 3935 inscrita no CRI do município de SELBACH/RS e avaliada por R$ 55.000,00; - Área de 312 M2 sob o nº 
de matrícula 3936 inscrita no CRI do município de SELBACH/RS e avaliada por R$ 55.000,00; - Área de 312 M2 sob o nº 
de matrícula 3937 inscrita no CRI do município de SELBACH/RS e avaliada por R$ 55.000,00; - Área de 312 M2 sob o nº 
de matrícula 3938 inscrita no CRI do município de SELBACH/RS e avaliada por R$ 55.000,00; - Área de 318,95 M2 sob o 
nº de matrícula 3939 inscrita no CRI do município de SELBACH/RS e avaliada por R$ 60.000,00; - Área de 312 M2 sob o nº 
de matrícula 3944 inscrita no CRI do município de SELBACH/RS e avaliada por R$ 55.000,00; - Área de 500 M2 sob o nº 
de matrícula 5969 inscrita no CRI do município de CRISTALINA/GO e avaliada por R$ 40.000,00; - Área de 500 M2 sob o 
nº de matrícula 5970 inscrita no CRI do município de CRISTALINA/GO  e avaliada por R$40.000,00; - Área de 500 M2 
sob o nº de matrícula 5971 inscrita no CRI do município de CRISTALINA/GO e avaliada por R$40.000,00; - Área de 500 M2 
sob o nº de matrícula 5972 inscrita no CRI do município de CRISTALINA/GO e avaliada por R$ 40.000,00; - Área de 500 
M2 sob o nº de matrícula 5973 inscrita no CRI do município de CRISTALINA/GO e avaliada por R$ 40.000,00; - Área 
de 27 HA sob o nº de matrícula 6132 inscrita no CRI do município de  Sant’ana do Livramento/RS e avaliada por  R$ 
486.000,00; - Área de 3,64 HA sob o nº de matrícula 12304 inscrita no CRI do município de IBIRUBA/RS e avaliada 
por R$ 520.520,00; - Área de 8,1 HA sob o nº de matrícula 12306 inscrita no CRI do município de IBIRUBA/RS e avaliada 
por R$ 1.158.300,00; - Área de 148,23 HA sob o nº de matrícula 14489 inscrita no CRI do município de Sant’ana do Livra-
mento/RS e avaliada por R$ 2.371.680,00; - Área de 301 HA sob o nº de matrícula 15422 inscrita no CRI do município de 
TUPANCIRETÃ/RS e avaliada por R$ 13.695.500,00; - Área de 2 HA sob o nº de matrícula 16757 inscrita no CRI do muni-
cípio de QUINZE DE NOVEMBRO/RS e avaliada por R$ 70.000,00; - Área de 0,35 HA sob o nº de matrícula 21705 inscrita 
no CRI do município de IBIRUBA/RS e avaliada por R$ 900.000,00; - Área de 6,9 HA sob o nº de matrícula 26482 inscrita 
no CRI do município de Sant’ana do Livramento/RS e avaliada por R$124.200,00; - Área de 1 HA sob o nº de matrícula 
32038 inscrita no CRI do município de Sant’ana do Livramento/RS e avaliada por  R$18.000,00; - Área de 16,84 HA sob o 
nº de matrícula 34745 inscrita no CRI do município de Sant’ana do Livramento/RS e avaliada por R$ 303.120,00; - Área de 
100 HA sob o nº de matrícula 38980 inscrita no CRI do município de Sant’ana do Livramento/RS e avaliada por R$ 
1.800.000,00; - Área de 7,13 HA sob o nº de matrícula 40778 inscrita no CRI do município de Sant’ana do Livramento/RS e 
avaliada por R$128.340,00; - Área de 14,58 HA sob o nº de matrícula 42832 inscrita no CRI do município de Sant’ana do 
Livramento/RS e avaliada por R$291.600,00; - Área de 16,74 HA sob o nº de matrícula 43824 inscrita no CRI do município 
de Sant’ana do Livramento/RS e avaliada por R$301.320,00; - Área de 12,39 HA sob o nº de matrícula 43825 inscrita no CRI 
do município de Sant’ana do Livramento/RS e avaliada por R$223.020,00; - Área de 68,16 HA sob o nº de matrícula 43826 
inscrita no CRI do município de Sant’ana do Livramento/RS e avaliada por R$ 1.226.880,00; - Área de 16,17 HA sob o nº de 
matrícula 43972 inscrita no CRI do município de Sant’ana do Livramento/RS e avaliada por R$ 291.060,00; - Área de 510,3 
M2 sob o nº de matrícula 49592 inscrita no CRI do município de FORTALEZA DOS VALOS/RS e avaliada por R$ 70.000,00; 

VEÍCULOS: - Semi-Reboque SR/Randon, placas IGQ-7079, Renavam 573772010, 1980/1980, branco. R$ 
20.000,00; – Semi-Reboque REB/INCREAL, placas ICV-5721, Renavam 632908360, 1995/1995, cinza. R$ 33.000,00; – 
Caminhonete I/FORD RANGER XL 10D, placas IKE-8242, Renavam 765628392, prata. R$ 14.000,00; – Caminhonete Fiat/
Strada Fire Flex, placas IQU-5551, Renavam 210236744, 2010/2010, branca. R$ 19.500,00; – Caminhonete Fiat/Strada 
Fire Flex, placas IRN-3349, Renavam 274797453, 2010/2011, branca. R$ 20.000,00; – Semi-Reboque SR/RANDON SR 
CA, placas MIO-6995, Renavam 336777701, 2011/2011, preto. R$ 73.625,00; – Caminhonete Fiat/Strada Fire Flex, placas 
IRZ-7883, Renavam 331217872, 2011/2012, branca. R$ 6.500,00; 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS: - Semeadora Case, SSM 33. R$ 40.000,00; – Grade/su-
cata/16 discos, aradora. R$ 1.050,00; – Graneleiro 12 ton., Jacuí CGJ Masal. R$ 23.100,00; – Ensacadora Embutida IN 
100 Marcher. R$ 40.000,00; – Reboque plataforma 20 pés Siltec CT 19. R$ 8.925,00; – Reboque plataforma 20 pés Case; 
R$ 16.800,00; – Caçamba Madal. R$ 12.000,00; – Lava jato Columbia 2000 Jacto. R$ 3.000,00; – Distribuidor Lance 
Tornado 1300 Stara. R$ 4.000,00; – Tanque água 2500 lts Rotoplastic. R$ 4.000,00; – Tanque água 7000 lts Rotoplastic. 
R$ 5.000,00; – Tanque água 7000 lts Agri. R$ 5.000,00; – Tanque móvel, Carreto tanque 3000 lts, 4 rodas Metálico. R$ 
1.890,00; – Reboque 4 t, verde. R$ 3.150,00; – Distribuidor Lance Tornado 1300 Stara. R$ 8.000,00; – Colheitadeira 2799 
com plataforma, Case 2013/2014. R$ 820.000,00.  

BENS EMPRESA AGROSOJA SANT’ANA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS EIRELI.
- IMÓVEIS: - Área de 3,69 HA sob o nº de matrícula 6208 inscrita no CRI do município de Sant’ana do Livramento/RS 

e avaliada por R$ 120.000,00; - Área de 56,84 HA sob o nº de matrícula 24926 inscrita no CRI do município de Sant’ana 
do Livramento/RS e avaliada por R$ 1.136.800,00; - Área de 209,35 HA sob o nº de matrícula 37034 inscrita no CRI do 
município de Sant’ana do Livramento/RS e avaliada por R$ 5.861.800,00; - Área de 68,4 HA sob o nº de matrícula 42705 
inscrita no CRI do município de Sant’ana do Livramento/RS e avaliada por R$ 1.368.000,00; 
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 JOÃO ANTONIO CARGNELUTTI, Leiloeiro Público Oficial, inscrito na 
Jucis sob nº 044/85, estabelecido à RS 155, KM-01, Modelo, Ijuí/RS, 
devidamente autorizado pelas Empresas AGROSOJA SANT’ANA 
COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS EIRELI, CEREAIS WERLANG 
LTDA, CLÓVIS ANTONIO WERLANG E ESPÓLIO DE ELAINE DESCONSI 
WERLANG, que são partes na Recuperação Judicial nº 5000208-
61.2020.8.21.0025 e apensos, da Primeira Vara Cível da Comarca de 
Santana do Livramento/RS, estará levando a Leilão diversos bens, a seguir 
descritos, que fazem parte do Plano de Recuperação Judicial 
(Particularizado) homologado.  
 
BENS DE CLÓVIS ANTONIO WERLANG:  
- IMÓVEIS: - Área de 4,22ha sob o nº de matrícula 295 inscrita no CRI do 
município de SELBACH/RS e avaliada por R$ 658.320,00; - Área de 0,26ha 
sob o nº de matrícula 323 inscrita no CRI do município de SELBACH/RS e 
avaliada por R$ 50.700,00; - Área de 2 ha sob o nº de matrícula 346 inscrita 
no CRI do município de SELBACH/RS e avaliada por R$ 286.000,00; - Área 
de 1,67ha sob o nº de matrícula 1058 inscrita no CRI do município de 
SELBACH/RS e avaliada por R$ 200.000,00; - Área de 577,06 m² sob o nº 
de matrícula 1250 inscrita no CRI do município de SELBACH/RS e avaliada 
por R$ 200.000,00; - Área de 500 m² sob o nº de matrícula 1651 inscrita no 
CRI do município de SELBACH/RS e avaliada por R$ 50.000,00; - Área 
de 1,08 HA sob o nº de matrícula 2033 inscrita no CRI do município de 
IBIRUBA/RS e avaliada por R$ 250.000,00 ; - Área de 1000 M2 sob o nº de 
matrícula 2580 inscrita no CRI do município de SELBACH/RS e avaliada 
por R$ 115.000,00; - Área de 1066,25 M2 sob o nº de matrícula 2659 
inscrita no CRI do município de SELBACH/RS e avaliada por R$ 70.000,00; 
- Área de 7 HA sob o nº de matrícula 2988 inscrita no CRI do município de 
SELBACH/RS e avaliada por R$ 1.092.000,00; - Área de 13,94 HA sob o nº 
de matrícula 3008 inscrita no CRI do município de SELBACH/RS e avaliada 
por R$ 2.718.300,00; - Área de 9322 M2 sob o nº de matrícula 3067 inscrita 
no CRI do município de SELBACH/RS e avaliada por R$ 450.000,00; - Área 
de 7605,51 M2 sob o nº de matrícula 3135 inscrita no CRI do município de 
SELBACH/RS e avaliada por R$ 200.000,00; - Área de 3,61 HA sob o nº de 
matrícula 3270 inscrita no CRI do município de SELBACH/RS e avaliada 
por R$ 703.950,00; - Área de 8840 M2 sob o nº de matrícula 3475 inscrita 
no CRI do município de SELBACH/RS e avaliada por R$ 200.000,00; - Área 
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EDITAL DE 1ª OFERTA DE VENDA DAS UNI-
DADES CEREALISTAS DO GRUPO WERLANG

As Empresas AGROSOJA SANT’ANA COMÉRCIO DE PRODUTOS 
AGRÍCOLAS – EIRELI, CNPJ 07.148.130/0001-15 – Em Recuperação Ju-
dicial; CEREAIS WERLANG LTDA., CNPJ 00.252.950/0001-03 – Em Re-
cuperação Judicial; integrantes do GRUPO ECONÔMICO WERLANG, em 
cumprimento ao Plano de Recuperação Judicial homologado pelo juízo da 1ª 
Vara Cível de Sant’Ana do Livramento nos autos do processo nº 5000208-
61.2020.8.21.0025, FAZEM SABER a todos quantos virem este edital ou 
dele tiverem conhecimento que será realizada a venda de suas unidades 
de recebimento e armazenamento de grãos nesta primeira oferta em LOTE 
ÚNICO, composto pelas Unidades Produtivas Isoladas (“UPIs”) assim identi-
ficadas: UPI MATRIZ AGROSOJA - uma unidade localizada BR 158 - km 526 
- Faxina, em Sant’Ana do Livramento (RS), composta pela Matrícula 41.473 
e por parte de 3 (três) hectares da Matrícula 37.034 – a ser desmembrada 
desta -, ambas registradas no CRI Sant’Ana do Livramento/RS, com valor 
de avaliação de R$ 29.222.422,00 (vinte e nove milhões e duzentos e vinte 
e dois mil e quatrocentos e vinte e dois); UPI FILIAL AGROSOJA - uma uni-
dade localizada BR 293 - Acesso Coxilha Santo Inácio - Coxilha / Ibicuí, em 
Sant’Ana do Livramento (RS), composta pela Matrícula 42.279 registrada no 
CRI Sant’Ana do Livramento, com valor de avaliação de R$ 15.802.929,00 
(quinze milhões e oitocentos e dois mil e novecentos e vinte e nove reais); 
UPI MATRIZ CEREAIS WERLANG - uma unidade localizada na RS 223 - km 
54 - Distrito Industrial, em Ibirubá (RS), composta pelas Matrículas 2.236 e 
23.398, ambas registradas no CRI Ibirubá, com valor de avaliação de R$ 
29.087.860,00 (vinte e nove milhões e oitenta e sete mil e oitocentos e ses-
senta reais); e UPI FILIAL CEREAIS WERLANG - uma unidade localizada 
na RS 223 - km 75 - Esquina São Carlos, em Ibirubá (RS), composta pela 
Matrícula 17.772 registrada no CRI de Ibirubá, com valor de avaliação de R$ 
29.870.512,00 (vinte e nove milhões e oitocentos e setenta mil e quinhentos 
e doze reais). ENTREGA DAS PROPOSTAS: A venda se dará pela modali-
dade de PROPOSTAS FECHADAS em envelope lacrado, com a identifica-
ção “PROPOSTA DE COMPRA DE UPI’S GRUPO WERLANG” e os dados 
do proponente (nome completo ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e 
e-mail de contato), a ser entregue até o dia 22 de março de 2022, junto ao 
Cartório da 1ª Vara Cível da Comarca de Sant’Ana do Livramento, situada 
na Rua Barão do Triunfo, 450, Bairro Centro, CEP 97573-634, que emitirá 
certidão/comprovante de entrega. CONDIÇÕES DA PROPOSTA: A proposta 
deverá obedecer às seguintes condições: (a) o valor deve ser individualizado 
para cada UPI da proposta, sendo vedadas as propostas com valor global; 
(b) as propostas para pagamento a prazo não poderão exceder o limite tem-
poral de 40 (quarenta) meses contados da arrematação, com pagamentos 
iguais e sucessivos com periodicidade mensal, trimestral ou, no máximo, 
semestral; (c) o pagamento mínimo de 20% (vinte por cento) a título de sinal, 
não reembolsável, em prazo não superior a 10 (dez) dias após a comunica-
ção da proposta vencedora; e (d) reajuste de acordo com a variação da taxa 
SELIC anual a partir da data da arrematação até a data de efetivo pagamen-
to. Também deverá estar acompanhada dos seguintes documentos: (a) com-
provantes de existência e regularidade, devidamente emitidos pelos órgãos 
responsáveis pelo registro de constituição do proponente; e (b) declaração 
de referência bancária de pelo menos 2 (duas) instituições financeiras de 
primeira linha ou outra prova de que possui recursos suficientes para fazer 
frente ao pagamento do valor ofertado. Não serão admitidas propostas com 
pagamento total ou parcial através da utilização/compensação de créditos, 
sujeitos ou não. LANCE MÍNIMO: Serão consideradas válidas as propostas 
de valor igual ou superior a 90% (noventa por cento) do valor de avaliação de 
cada UPIs para propostas à vista ou com entrada e financiamento bancário; 
ou 100% (cem por cento) do valor de avaliação de cada UPIs para propostas 
a prazo. ANÁLISE DAS PROPOSTAS: As propostas deverão ser apresenta-
das com o valor expresso na moeda nacional, sendo vencedora a proposta 
de maior valor, observadas todas as condições previstas neste Edital e no 
Plano de Recuperação Judicial homologado. Para comparação entre as pro-
postas à vista e a prazo será utilizado o cálculo de valor presente do fluxo de 
pagamento de cada proposta, utilizando-se como taxa de desconto a taxa 
SELIC no dia de referência, obtida através da ferramenta “Calculadora do 
Cidadão” do Banco Central do Brasil. Em caso de empate, haverá preferên-
cia pela proposta à vista. ABERTURA DAS PROPOSTAS: A abertura das 
propostas se dará pela Administração Judicial e sua equipe, na presença 
do Juiz da 1ª Vara Cível ou serventuário por ele indicado e pelos represen-
tantes das Recuperandas, no dia 29/03/2022, às 14 horas e 30 minutos, no 
Plenário do Salão do Júri do Fórum da Comarca de Sant’Ana do Livramento 
– RS, situado na Rua Barão do Triunfo, 450, Bairro Centro, CEP 97573-634, 
ato em que também será divulgada a proposta vencedora. Os proponentes 
poderão acompanhar a abertura das propostas presencialmente ou virtual-
mente, caso em que devem informar um endereço de e-mail para receber o 
convite para reunião virtual. O proponente vencedor será comunicado em 
até 24 (vinte e quatro) horas após finalizado o ato através do endereço de 
e-mail informado no envelope. A ata lavrada pela Administração Judicial será 
juntada aos autos da Recuperação Judicial. OUTRAS INFORMAÇÕES: A 
descrição completa das UPIs, os respectivos laudos de avaliação, o Plano 
de Recuperação Judicial e demais informações poderão ser obtidos na pági-
na da Consultoria - www.albarelloschmitz.com.br, da Administração Judicial 
- www.preservacaodeempresas.com.br, ou através do telefone (54) 3199-
2200, em horário comercial.

Augustinho Orsolin
Administrador das Recuperandas

Sr. Clovis Antônio Werlang
Por si e Espólio de Elaine Desconsi Werlang

VEÍCULOS: - Caminhão M.Benz/LS 1111, placas IDY-8334, Renavam 573957371, 1968/1968, verde. R$ 25.000,00; – Caminhonete Fiat/Strada Working, 
placas IVL-3415, Renavam 1002227620, 2013/2014, vermelha. R$ 17.500,00; – Caminhonete Fiat/Strada Working, placas IVO-8992, Renavam 1008492407, 
2014/2014, branca. R$ 25.000,00; – Automóvel Honda/Civic Touring CVT, placas IYR-8779, Renavam 1161638633,  2018/2018, preto. R$ 97.259,00;

BENS DA EMPRESA CEREAIS WERLANG LTDA. 
IMÓVEIS: - Área de 2,28 HA sob o nº de matrícula 2007 inscrita no CRI do município de IBIRUBA/RS e avaliada por R$ 296.400,00; - Área de 27 HA sob o 

nº de matrícula 5171 inscrita no CRI do município de JOIA/RS e avaliada por R$ 1.755.000,00; - Área de 4,42 HA sob o nº de matrícula 17678 inscrita no CRI do 
município de IBIRUBA/RS e avaliada por R$ 976.820,00; - Área de 2,57 HA sob o nº de matrícula 21208 inscrita no CRI do município de IBIRUBA/RS 
e avaliada por R$ 567.970,00; - Área de 0,35 HA sob o nº de matrícula 21705 inscrita no CRI do município de IBIRUBA/RS e avaliada por R$ 900.000,00; - Área 
de 2 HA sob o nº de matrícula 9005 inscrita no CRI do município de FORTALEZA DOS VALOS/RS e avaliada por R$ 208.000,00

VEÍCULOS: - Caminhão M.Benz/L 608 D, placas IDD-1458, Renavam 583173659, 1981/1981, azul. R$ 19.000,00; – Caminhão VW/7.100, placas IGL-
2597, Renavam 678544964, 1997/1997, branco. R$ 30.500,00; – Caminhonete I/Ford Ranger XL 11F, placas IMD-4658, Renavam 841043710, 2004/2005, bran-
ca. R$ 21.900,00. – Semi-Reboque SR/RODOLINEA SRCAG BTT, placas IOI-3361, Renavam 945053797, 2007/2008, branca. R$ 71.220,00; – Semi-Reboque 
SR/RODOLINEA SRCAG BTD, placas IOI-3362, Renavam 945054300, 2007/2008, branca. R$ 54.910,00; – Automóvel Fiat/Uno Mille Way Econ, placas IQJ-
6539, Renavam 182321290, 2009/2010, branco. R$ 12.800,00; - Semi-Reboque SR/Guerra AG GR, placas IQZ-5272, Renavam 225641917, 2010/2010, branco. 
R$ 67.000,00; – Automóvel VW/GOL 1.0 GIV, placas ISV-9407, Renavam 454941501, 2012/2012, branco. R$ 15.800,00; – Caminhonete Chevrolet/Montana LS, 
placas ISY-5535, Renavam 459744399, 2012/2012, branca. R$ 23.200,00; – Automóvel VW/Gol 1.0 GIV, placas ITZ-4489, Renavam 506842630, 2012/2013, 
branco. R$ 14.500,00; – Caminhonete Fiat/Strada Working, placas IVQ-5490, Renavam 1011611586, 2014/2015, branca. R$ 32.000,00; – Caminhonete Fiat/
Strada Working, placas IVY-4986, Renavam 1020178792, 2014/2015, branca. R$ 30.500,00; – Caminhonete Fiat/Strada Working, placas IWO-8J65, Renavam 
1051510500, 2015/2015, branca. R$ 29.000,00; – Semi-Reboque SR/LIBRELATO CACAENCR 3E, placas IXC-3250, Renavam 1078513268, 2016/2016, preto. 
R$ 68.875,00; – Automóvel I/Ford Fusion Titgtdiawd, placas JBV-9891, Renavam 1142040531, 2017/2017, prata. R$ 92.000,00; 

O valor do lance será considerado  à vista, devendo ser depositado em até 5 (cinco) dias da confirmação do lance vencedor. Será admitido, contudo, o 
pagamento a prazo se, em até 24 (vinte e quatro) horas da confirmação do lance vencedor, o adquirente declare a forma de pagamento pretendida, obedecidas 
as seguintes condições. 

- entrada de no mínimo 40% do valor do lance e, em até 5 dias da confirmação do lance vencedor; 
- o saldo poderá ser pago em até 24 (Vinte e quatro) meses, com parcelas mensais, semestrais ou anuais, a critério do comprador; 
- o saldo será corrigido pela taxa Selic, acumulada entre os pagamentos efetuados. 
Os imóveis poderão ser adquiridos por Credores de qualquer Recuperanda com a utilização de seus créditos, obedecidas as condições gerais para a venda 

dos ativos constante do item 6.3 do Plano de Recuperação aprovado. 
Eventuais detentores de direito de preferência deverão seguir as normas contidas no item 6.3.1 do plano, como segue: Em qualquer modalidade de aliena-

ção dos ativos acima previstos, observadas as condições específicas, a proposta de aquisição de maior números de ativos terá preferência sobre as propostas 
de menor número ou unitárias, quando a soma do valor das propostas menores for igual ou inferior ao da proposta mais abrangente. Caso um desses ativos 
constante da proposta múltipla não receber outra Proposta, o valor ofertado por este não pode ser inferior ao mínimo estabelecido. 

Serão igualmente respeitadas as preferêncais legais decorrentes de arrendamentos e aluguéis para aquisição de Imóveis, desde que o Arrendatário ou 
Locatário tenha participado do processo de alienação. Estes deverão ser notificados com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da data de início do processo 
competitivo. A não apresentação de proposta ou a proposta considerada inválida por não ter cumprido as Condições Mínimas específicas será considerada 
renúncia ao direito de preferência. Tendo cumprido as exigências mínima, o Arrendatário será comunicado acerda da melhor proposta e terá o prazo de 10 (dez) 
dais úteis para exercer o direito de preferência. Se estes não vierem a adquirir o respectivo imóvel, será garantido o prazo safra (colheita e/ou escoamento de 
produção em andamento) para sua desocupação ou entrega.

O adquirente assume além do valor de seu lanço vencedor, mais a Comissão do Leiloeiro. 
Os credores poderão participar do processo de alienação dos ativos em igualdade de condições com os demais proponentes. Contudo, a utilização dos 

créditos inscritos no quadro Geral de Credores ou os Créditos não sujeitos existentes na data do pedido de Recuperação Judicial como pagamento, total ou 
parcial, somente será admitida nos casos expressamente previstos no Plano. 

Nesse caso, o crédito inscrito valerá 85% (oitenta e cinco por cento) para fins de lance da Proposta, comparação com o os lances em dinheiro e/ou com 
eventual direito de preferência. Ou seja, caso sua proposta seja com abatimento de crédito, cada R$ 100,00 (cem reais) de crédito inscrito valerá R$ 85,00 
(oitenta e cinco) para fins de lance. Será admitido o lance em consórcio com outro(s) credor(es). 

Os bens são adquiridos livre de quaisquer ônus, não ahvendo sucessão dos Arrematantes nas obrigações das Recuperandas; 
Em caso de inadimplência do adquirente, estará sujeito a multa e será rescindida a venda  com perda do valor da entrada, a título de multa penal,ficando 

ainda sujeito às indenizações por dano, além de honorários advocatícios, fixados em 10%, mais despesas judiciais e Comissão de Leilão
No prazo acima mencionado, fica facultado o pagamento da parcela devida acrescida multa de mora de 2% (dois por cento) sobre o valor da parcela de-

vida, além da correção monetária pela taxa Selic e juros de 1%(um por cento) ao mês, calculados pro rata die. Não havendo pagamento em 30 (trinta) dias do 
vencimento, o bem será retomado.  

O bem retomado será imediatamente recolocado à venda na respectiva modalidade prevista neste Plano, sendo, contudo, respeitado o prazo razoável para 
retirada/escoamento dos estoques ou da colheita da safra em andamento (art. 96, inc. I, Lei nº 4.504/64), conforme o caso, para desocupação. Durante o prazo 
de ocupação, será devido aluguel. No caso dos lotes e imóveis urbanos, a retomada da posse será imediata. 

Eventual saldo em favor do proponente será ressarcido soment após a venda do respectivo bem, descontaods os valores acima. 
Ficam os RECUPERANDOS, sucessores, bem como, locatário, credores, demais partes e terceiros interessados, intimados pelo presente edital, para todos 

os atos aqui mencionados, caso encontram-se em lugar incerto e não sabido ou não venham a ser localizados por outra forma de cientificação. 
PUBLICAÇÃO DO EDITAL: O presente edital de leilão será publicado, no website do leiloeiro: www.cargneluttileiloes.com.br e os interessados po-

derão lançar a partir da publicação, inclusive superando os lanços existentes. Na data do Leilão, 24.03.2022, o pregão será iniciado a partir do valor que estiver 
prevalecendo, nas propostas já lançadas.

LANCES NAS MODALIDADES ONLINE: Para os lances online o interessado deverá realizá-lo no site www.cargneluttileiloes.com.br, efetuando 
cadastro prévio, enviando a documentação necessária e anuindo às regras de participação, dispostas no site, para obtenção de chave de identificação e senha 
pessoal (intransferíveis), o qual validará e homologará os lances em conformidade com as disposições do Edital de Leilão.

A apresentação de lances pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências do leilão e das Leis 11.101/2005 e 14.112/2020, sendo o arrema-
tante responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas, dos documentos e propostas apresentados e transações que forem efetuadas em 
seu nome, por seu(s) representante(s) legal(is) cadastrado(s), assumindo-as como firmes e verdadeiras.

Os lances online serão concretizados no ato de sua captação pelo provedor e não no ato da emissão pelo participante. Assim, diante das diferentes veloci-
dades nas transmissões de dados, dependentes de uma série de fatores alheios ao controle pelo provedor, o interessado, ao optar por esta forma de participação 
no leilão, assume os riscos oriundos de falhas ou impossibilidades técnicas, não sendo cabível qualquer reclamação a esse respeito.

PENALIDADES: Em nenhuma hipótese, salvo nos casos de nulidade previstas em lei, será aceita desistência dos arrematantes ou alegações de des-
conhecimento das cláusulas deste Edital, para eximirem-se das obrigações assumidas, inclusive aquelas de ordem criminal, na forma dos artigos 335 e 358, do 
CP. O não pagamento do lanço, acarretará ao arrematante multa e pagamento da comissão que faz jus o leiloeiro. 

DÉBITO(S) EXISTENTES(S): De acordo com o disposto no parágrafo único do art. 130 do CTN, os débitos sobre os bens arrematados, porventura pen-
dentes à época da alienação, tais como impostos, multas, tributos, taxas, encargos e demais ônus sub-rogam-se no preço da arrematação, de modo que o 
arrematante recebe o(s) bem(ns) livre(s) e desembaraçado(s). 

COMISSÃO DO LEILOEIRO: A comissão do Leiloeiro, fica a cargo do arrematante.
OBSERVAÇÕES: O(s) bem(ns) serão vendidos no estado de conservação em que se encontram, não cabendo às vendedoras e ao Leiloeiro Oficial 

quaisquer responsabilidades quanto a consertos, encargos sociais, transporte e transferência patrimonial do(s) bem(ns) arrematado(s), ficando de exclusiva 
atribuição do(s) arrematante(s), a prévia verificação da situação, condições, características e estado de conservação do(s) bem(ns) licitado(s), podendo contatar 
o leiloeiro para verificar a localização dos bens, principalmente dos bens móveis.

  Os bens são ofertados individualmente, com possibilidade de arremate integral, sendo analisadas as Propostas. No edital geral, publicado em nosso 
site, os bens estarão devidamente numerados.

          Os bens móveis estão expostos para visitação no endereço RS 223 km 54  Ibirubá RS, podendo ser examinados nos dias de segunda a sexta feira das 9:00 
as 11:00 e das 14:00 as 17:00 horas, mediante contato com o Leiloeiro ou os Vendedores, através do Sr. Augustinho Orsolin - Fone (54) 3199 2200 ou (54) 99127-7924;

           Todas as informações necessárias para a participação dos licitantes no leilão, bem como, quanto aos procedimentos e regras adotadas para sua 
validade poderão ser adquiridas através dos telefones: (55) 3332-3684 ou (55) 98129-3245 e e-mail: joao@cargneluttileiloes.com.br. O presente edital estará 
disponível na íntegra no site www.cargneluttileiloes.com.br.  

 Santana do Livramento/RS, 20 de Janeiro de 2022. 

João Antônio Cargnelutti          Augustinho Orsolin 
 Leiloeiro Oficial              Procurador das Recuperandas 
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Sr. Clovis Antônio Werlang
CPF nº 226.598.700-04
Por si e Espólio de Elaine Desconsi Werlang


