


Talismã do Bandarra

Macho | Nasc.: 23/01/2009 | Vendedor: Haras da Marcha

Santa Maria Homero

Santa Maria Sucesso

Santa Maria Fantasia

Pacote de coberturas deste que é um descendentes do professor da marcha – Santa Maria Homero, tem a 

marcha picada em suas veias e vários Campeonatos. Um show pra quem quer qualidade em sua tropa.

Fagulha da Guariba

Marajá da Guariba

Paloma da Guariba
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X



Xanthus do REPOL

Macho | Nasc.: 24/10/2010 | Vendedor: Haras Raio de Sol / Haras Abreu

Gavião do Barulho

Estalo do Pantaleão

Figura do Barulho

Um dos cavalos mais premiados de Pernambuco, tem a qualidade do andamento e da pelagem pampa que 

transmite aos seus decendentes. É filho do extraordinario Gavião do Barulho. Mais uma chance de um pa-

cote de coberturas. Res. Campeão Nacional, Campeão Brasileiro, Tri Grande Marchador Nordestino, Melhor 

Cavalo do Ranking Pernambucano 2016.

Monalisa das Flores

J.E. da Lagoa Negra

Harmonia das Flores
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X



Foco L. da Chave Capibaribe

Macho | Nasc.: 30/01/2013 | Vendedor: Haras Capibaribe

Apolo da Mata Grande

Laurel dos Gaúchos

Barbacena da Quinta do Olival

Este cavalo jovem é uma relaidade pelos prêmios conquistados e pela qualidade de sua harmonia, estrutura, 

raça e andamento marchado... você pode ser dono de uma cota  dele com direito a 5 coberturas vitalicias., 

filho do Res Campeão dos Campeões Nacionais de Marcha APOLO DA MATA GRANDE, na Bi Grande 

Campeã Nacional – Soberana do Camparal.

Soberana do Camparal

Sarampo II do Camparal

Loucura do Camparal
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https://youtu.be/gNKdsTsuNjM


Figura do Campanário

Fêmea | Nasc.: 27/01/2011 | Vendedor: Haras Abreu

Johnnie Walker TOP

É TOP

Figura TOP

Égua jovem da pelagem negra com qualidade de sela e com a marca do Grande Campeão Nacional e Campeão 

dos Campeões – É Top, portanto sangue nobre da raça Campolina. Marcha picada e está coberta por Xanthus 

do REPOL.

Jamaica do L.P.D.

Falcão da Lagoa Negra

Tigresa da Maravilha
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X

https://youtu.be/Pe6czmLuykc


Embrião | Vendedor: Haras da Marcha

Almaden do Trio Júpiter do H.R.

X X

Estalo do Pantaleão Design da Hibipeba

Deusa do Pena Branca Agitada das Duas Marias

São duas das mais promissoras doadoras do Haras da Marcha que foca acima de tudo um andamento cômodo. 

Certamente quem comprar este embrião estará partindo para fazer qualidade da pratileira superior da raça 

Campolina. Difícil é escolher com tanta qualidade.

Bahia da Raça Jura do Pinval
Santa Maria Nobre O.P. de Santa Rita

Santa Maria Madrugada Santa Maria Paisagem

Camila 3 Amigos | Ulalá do Pinval05A 05B

https://youtu.be/t6tGIR4ZuUk


Frozen do Raio de Sol

Fêmea | Nasc.: 18/03/2015 | Vendedor: Haras Raio De Sol

Fandango da JAD

Detalhe de Sans Souci

Marquesa da Água Santa

Baia Pampa que une a qualidade de sangues nobres da raça – Detalhe de Sans Souci e Garol do Angelim. Sua 

mãe foi extremamente premiada em pistas de julgamento. Está coberta por Xanthus do REPOL.

Nuvem dos Gaúchos

Garol do Angelim

Encantada de Terra Nova
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X

https://youtu.be/lyEd68rGNuc


Romaria das Gerais x Foco da L. da Chave Capibaribe07A

Embrião | Vendedor: Haras Capibaribe

Guarani das Gerais Apolo da Mata Grande

X X

Incêndio J.H.R. Laurel dos Gaúchos

Dançarina R.P.C. Barbacena da Quinta do Olival

Embrião gestado de animais comprovados – Foco, que demonstra em sua prole inicial uma qualidade invejável 

e Romaria uma das éguas mais marchadeiras do planeta. Cabeceira total

Grupiara das Gerais Soberana do Camparal
Caxambu das Gerais Sarampo II do Camparal

Gas Atriz Loucura do Camparal

https://youtu.be/XiXjrkKsiro
https://youtu.be/gNKdsTsuNjM


Gaivota de Nahey x Foco L. da Chave Capibaribe07B

Embrião | Vendedor: Haras Capibaribe

Heros do Pantaleão Apolo da Mata Grande

X X

Campeão do Pantaleão Laurel dos Gaúchos

Aretuza do Pantaleão Barbacena da Quinta do Olival

Aqui encontramos a união de animais de qualidade – a Campeonissima – Gaivota de Nahey com o Foco, um 

embrião que é um tiro certo para quem procura disputar Campeonatos e evoluir com seu plantel. Cabe em 

qualquer criatório do Brasil.

Luminosa do Jaicurê Soberana do Camparal
Gas Garoto Sarampo II do Camparal

Hégira do Jaicurê Loucura do Camparal

https://youtu.be/we4iLbnIMVU
https://youtu.be/gNKdsTsuNjM


Ribalta do Jaicurê

Fêmea | Nasc.: 20/04/2005 | Vendedor: Haras Abreu

Paraíso da Castanheira

Zenit da Castanheira

Soraia da Castanheira

Uma égua do criatório Jaicurê em Carlos Chagas/MG, tem seu sangue a marca da marcha da tropa da Castan-

heira que tem o sangue Gás na sua linha materna Campeões Nacionais como Herói de Sans Souci e Financeira 

do Rancho 70.  Marcha picada e está coberta por Xanthus do REPOL.

Solução de Reilloc

J. do Rancho 70

Lenda de Reilloc
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X

https://youtu.be/PAiQVfGrOtI


Heineken do Campanário

Macho | Nasc.: 08/02/2013 | Vendedor: Haras da Marcha

Apolo da Mata Grande

Laurel dos Gaúchos

Barbacena da Quinta do Olival

Mais um filho do Res.Campeão dos Campeões de Marcha Nacional – Apolo da Mata Grande, sua mãe de-

scende do octa campeão Nacional de Progenie de Pai – Desacato da Maravilha. Ele é irmão da atual Res. 

Campeã das Campeãs de Marcha Nacional – Ximena do Pinval.

Garoa TOP

Desacato da Maravilha

Deusa do Oratório
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X

https://youtu.be/eDbsIhQGxaM


VG Deusa

Fêmea | Nasc.: 20/09/2012 | Vendedor: Haras Raio De Sol

Pantaleão de São João

Campeão Del Leste

Caprichosa do J.B.

Lote 2x1 – Uma filha do Campeão Nacional Pampa – Pantaleão de São João que tem uma vasta história de 

Campeonatos na raça. Segue com potro macho ao pé de pelagem Pampa. Olha a oportunidade. Homozigota, 

potro homozigoto e está coberta pelo garanhão Xanthus do REPOL.

Paiva de São João

Fantástico de São João

Micheli de São João
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X

https://youtu.be/ec_Azzhwf70


João Capibaribe

Macho | Nasc.: 05/12/2014 | Vendedor: Haras Capibaribe

Apolo da Mata Grande

Laurel dos Gaúchos

Barbacena da Quinta do Olival

Jovem cavalo, em recem doma com tendência a marcha de centro para a picada, já foi inumeras vezes premi-

ado em pistas, seus pais são Campeões Nacionais. Este não é promessa, é certeza.

Cris da Lagoa da Chave

Maestro do Renardi

Imperatriz do Ribeiro de Pedra
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X

https://youtu.be/0BrAkjSRwks


Serenata J.H.R.

Fêmea | Nasc.: 30/01/2002 | Vendedor: Haras Abreu

Jaguar J.H.R.

Completo do Angelim

Flecha J.H.R.

Pampa de Baio, uma égua filha do Grande Campeão Nacional – Jaguar JHR numa base que é Gás, certamente 

pronta para montaria e para contribuir com criatórios de peso. Marcha picada e está coberta por Xanthus do 

REPOL.

Micaela Pintura

Zaire da Castanheira

Micaela Turmalina

12

X



Conquistador da Raça

Macho | Nasc.: 08/12/2006 | Vendedor: Haras da Marcha

Kamaro J.H.R.

Desacato da Maravilha

Hortênsia J.H.R.

Campeoníssimo, um cavalo que já subiu várias vezes no podium. De sua prole destacamos o Campeão Nacio-

nal – Vapor do Pinval. Para quem procura pista e um reprodutor aprovado.

Santa Maria Juaninha

Danúbio do Campo Novo

Santa Maria Esponja
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X

https://youtu.be/hchIZ7Dp1aU


Desejada do Raio de Sol

Fêmea | Nasc.: 01/12/2013 | Vendedor: Haras Raio De Sol

Pantaleão de São João

Campeão Del Leste

Caprichosa do J.B.

Pampa de preto de marcha picada que tem a marca do Campeão Nacional Campolina Pampa – Pantaleão de 

São João, para os amantes da pelagem dos deuses. É homozigota e está coberta por Xanthus do REPOL.

Enfeitada de Santa Rita

J.E. da Lagoa Negra

Caprichosa do J.B.

14

X

https://youtu.be/-Ucuao-mE94


Mina do RM

Fêmea | Nasc.: 21/12/2011 | Vendedor: Haras Capibaribe / Campanário

Imoral do RM

Grand Cru TOP

Enfeitada de Santa Rita

De marcha Picada e pelagem negra, tem o sangue do Campeão Grand Cru Top com o Estalo do Pataleão, 

deixa prole no Haras Capibaribe. Prenhes – Foco da Lagoa da Chave Capibaribe.

Hortência do Barulho

Estalo do Pantaleão

Leleca do Mec
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X

https://youtu.be/CV-ABXTU1iM


Tâmara da Capela

Fêmea | Nasc.: 19/11/1999 | Vendedor: Haras Abreu

Monarca da Capela

Desacato da Maravilha

Fantasia da Capela

Negra que celebra o encontro mágico do Desacato da Maravilha com o Grande Campeão Nacional – Gavião 

de Sans Souci. Está coberta por Xanthus do REPOL.

Herança da Capela

Gavião de Sans Souci

L.S.D. Índia
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X

https://youtu.be/ttelX6SYXPk


Baronesa 3 Amigos

Fêmea | Nasc.: 12/11/2013 | Vendedor: Haras da Marcha

Momento do Rancho do Sobrado

Galeão do Brasil Macuco

Maravilha do Pégasus

Égua jovem com a qualidade de sangue forte pelo lado materno e paterno do imortal – OP de Santa Rita. Está 

coberta por Talismã do Bandarra.

Delícia Evebavi Guelber

Padrão J.H.R.

Desireé 5 Estrelas
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X

https://youtu.be/jID8xY_Abkk


Jaguar Capibaribe

Macho | Nasc.:  | Vendedor: Haras Raio De Sol

Fandango da JAD

Detalhe de Sans Souci

Marquesa da Água Santa

Belo cavalo Baio Palha Pampa, que encanta pela qualidade e beleza. Encontramos em seu sangue o Detalhe de 

Sans Souci e o Campeão Nacional Ubá do HR.

Paloma do H.R.

Ubá do H.R.

Olaria do Tiguara
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X

https://youtu.be/sAkFLtv3jUQ


Kronos Capibaribe

Macho | Nasc.: 28/10/2015 | Vendedor: Haras Capibaribe

Montes Claros das Gerais

Incêndio J.H.R.

Grupiara das Gerais

Potro jovem, premiado em pistas, sendo duas vezes Campeão Jovem da Raça, tem em suas veias o sague da 

tropa Gerais que é garantia de marcha, além da doadora de embriões SG CARTA. O futuro está nas mãos.

SG Carta

Quindo do M.M.

Mensagem do M.M.
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X

https://youtu.be/OYDinFF_kxU


Figo Abreu

Castrado | Nasc.: 20/09/2013 | Vendedor: Haras Abreu

Garbo do Solar da Lagoa

Cacique do Solar da Lagoa

Morena do Solar da Lagoa

Cavalo sem registro mas com a genética atestada. Pronto para as cavalgadas. Marcha picada e extremamente 

dócil.

Herdade do Solar

Nero do Oratório

Sirigaita do Solar

20

X

https://youtu.be/vBdPTsGGgC8


Dançarino dos 3 Amigos

Macho | Nasc.: 15/03/2015 | Vendedor: Haras da Marcha

Fag Xamego

Éfessus do Pantaleão

Ômega D`Tal

Lindo potro preto pampa com a qualidade da campeoníssima Valsa da Conceição. Certamente um futuro de 

qualidade pela frente, seja para a montaria ou para a reprodução.

Valsa da Conceição

Lanceiro da Conceição

Lambada da Conceição
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X

https://youtu.be/UppVdJ4fIto


Faísca do Raio de Sol

Fêmea | Nasc.: 07/01/2015 | Vendedor: Haras Raio De Sol

Fandango da JAD

Detalhe de Sans Souci

Marquesa da Água Santa

Baia pampa – expressiva e com a presença do semental produtor de inúmeros Campeões Nacionais – Geodo 

do Oratório. Qualidade, beleza e Raça.

Rani do Chiribiribinha

Geodo do Oratório

Loucura do Chiribiribinha
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X

https://youtu.be/8dweGDx2I0w


Nitroglicerina do Barulho

Fêmea | Nasc.: 21/01/2012 | Vendedor: Haras Capibaribe

Gavião do Barulho

Estalo do Pantaleão

Figura do Barulho

É pra explodir tudo... uma filha do Tri Campeão Nacional de Progênie de Pai – Gavião do Barulho em uma 

irmã dele...deixa no Capibaribe filha de APOLO. Está é para os amantes do melhor sangue pampa da raça 

CAMPOLINA. Marcha Picada e com prenhes de Foco da Lagoa da Chave Capibaribe

Jolie do Barulho

Estalo do Pantaleão

Dengosa do L.P.D.
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X

https://youtu.be/u9x4oBqkuwU


Gávea do Monte Real

Fêmea | Nasc.: 15/11/2003 | Vendedor: Haras Abreu

Gaúcho dos Gaúchos

O.P. de Santa Rita

Galáxia dos Gaúchos

Uma femea de sangue nobre, filha do Hexa Campeão Nacional – Gaucho dos Gaúchos numa filha do Grande 

Campeão – Ogum do Angelim só história. Marcha picada e está coberta por Xanthus do REPOL.

Divina do Monte Real

Ogum do Angelim

Cativa da Senzala
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X



Camaro 3 Amigos

Macho | Nasc.: 03/09/2014 | Vendedor: Haras da Marcha

Dimitri de Luanda

Design da Hibipeba

Agitada das Duas Marias

Potro jovem da pelagem baia clara, que tem a marca do Grande Campeão Nacional – Dimitri de Luanda. Sua 

mãe tem a base Angelim... show de qualidade.

Benta da Guariba

Visado do Angelim

Odalisca da Guariba
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X

https://youtu.be/kehdVxzFOG0


Juca Capibaribe

Macho | Nasc.: 21/10/2014 | Vendedor: Haras Raio De Sol

Iluminado de Nahey

Heros do Pantaleão

Harpa do Camparal

Produto de dois Campeões e com o sangue do produtor de Campeões – Heros do Pataleão. Seus pais foram 

no mesmo ano os melhores do ranking pampa da ABCCC. Lindo e jovem macho da pelagem preta pampa.

Fera de Nahey

Heros do Pantaleão

Carol de Nahey
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X

https://youtu.be/iHSFCk4UeI8


SG Babilônia

Fêmea | Nasc.: 13/10/2007 | Vendedor: Haras Capibaribe

Rambo do M.M.

Iluminado de Alfenas

Iansã do M.M.

Um doadora de embriões que deixou vários produtos. Seu pai é o reservado Campeão Nacional – Rambo do 

MM e sua mãe tem a qualidade do Desacato da Maravilha. É para os exigentes. De Marcha Picada – Prenhes 

de Foco da Lagoa da Chave Capibaribe.

Pérola do M.M.

Navajo de Santa Anna

Hera do M.M.
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X

https://youtu.be/roY8s6SLb9U


Jéssica Capibaribe

Fêmea | Nasc.: 16/01/2015 | Vendedor: Haras Capibaribe

Apolo da Mata Grande

Laurel dos Gaúchos

Barbacena da Quinta do Olival

Potra de cabeceira, marchadeira com sangue nobre e que cabê na prateleira superior de qualquer plantel... 

sangue APOLO em sangue GAS... Qualidade x Qualidade. Início de Doma.

Danny do Preto e Pampa

Grand Cru TOP

Gas Urca
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X

https://youtu.be/HVEKugf4L-4


Ingrid do Preto e Pampa

Fêmea | Nasc.: 26/09/2013 | Vendedor: Haras Capibaribe

Fantoche do Momento

Vingador Top

Fama TOP

Jovem da pelagem pampa de baio, tem em seu sangue o extraordinário Gavião do Barulho, certeza de futuro 

e de um trabalho na procura do melhor Campolina Pampa.

Leeloo do Barulho

Gavião do Barulho

Vic Nativa
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X

https://youtu.be/5wzTtFpbHt0


Leonor Capibaribe

Fêmea | Nasc.: 16/09/2015 | Vendedor: Haras Capibaribe

Montes Claros das Gerais

Incêndio J.H.R.

Grupiara das Gerais

Uma potra que une o sangue do Campeoníssimo – Montes Claros das Gerais com o sangue do Campeão 

Nacional – Gênio do Solar, certamente uma potra de qualidade de andamento.

Taioba do Solar

Gênio do Solar

Overdose do Solar
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https://youtu.be/XRebWKsaMn4


Lince Capibaribe

Fêmea | Nasc.: 17/05/2016 | Vendedor: Haras Capibaribe

Montes Claros das Gerais

Incêndio J.H.R.

Grupiara das Gerais

Com uma pelagem exótica e olhos caramelos, esta jovem fêmea tem a qualidade da tropa das Gerais que 

gerou inúmeros Campeões de Marcha e Raça. MARCHA PICADA.

Jupira do Planeta

J.R. da Fantasia

Princesa do L.P.D.
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https://youtu.be/cSnVraqA05I


Desembargador do Preto e Pampa

Macho | Nasc.: 16/09/2008 | Vendedor: Haras Capibaribe

Grand Cru TOP

Garol do Angelim

S.S.P.A. de Santa Rita

Cavalo de sela com qualidade e beleza. Marcha Picada. Pronto pra sua cavalgada.

Serena dos Gaúchos

Astro do Elopamoj

Jogada dos Gaúchos
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https://youtu.be/SX6ytNSgO0A


Eldorado do Anaití

Macho | Nasc.: 28/12/2013 | Vendedor: Haras Anaití

Dimitri de Luanda

Design da Hibipeba

Agitada das Duas Marias

Sangue nobre de dois grande ícones da raça. Ferra da Hibipeba, Grande Marchadora Nacional com Dimitri 

de Luanda, também Grande Campeão Nacional. Com certeza um futuro Garanhão. Lote especial de marcha 

picada para os mais exigentes criadores e amantes da raça.

Ferrara da Hibipeba

Iluminado de Alfenas

Sonata de Cassorotiba
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Nunes do Barulho

Macho | Nasc.: 15/09/2011 | Vendedor: Haras Anaití

Gavião do Barulho

Estalo do Pantaleão

Figura do Barulho

Bi campeão nacional. Jovem Garanhão que carrega sangue nobre do Gavião do Barulho nas suas veias. Marcha 

de Centro especial para produzir animais exímios marchadores de marcha picada genuína. Possui uma genéti-

ca diferenciada, que com certeza irá garantir um brilho especial de marcha e raça aos seus produtos.

Tetéia do Casseribu

Príncipe do Casseribu

Heroína do Casseribu
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Apolo do Engenho Novo

Castrado | Nasc.: 05/01/2006 | Vendedor: Haras Anaití

Marengo do Varjão

Inhô do Angelim

Gupiara da Cabocla

Campeão Nacional de Marcha, este castrado é referência de marcha e raça dentro do Campolina. Excepcio-

nal de montada, com temperamento de sela que serve de referência . Campeão em inúmeras exposições, 

este é um cavalo para quem quer começar nas pistas fazendo bonito. Se gosta de montar e quer um animal 

marchador nato, não perca a oportunidade de levar este cavalo para casa.

Almofada Cataguá

Obelisco Cataguá

Aventura Cataguá
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Griácia do Anaití

Fêmea | Nasc.: 20/04/2015 | Vendedor: Haras Anaití

Nunes do Barulho

Gavião do Barulho

Tetéia do Casseribu

Filha da Campeã Nacional de Marcha, Jóia do Haras Rosso, com o também Campeão Nacional Nunes do Ba-

rulho, esta potra saí do time de pista do Haras Anaití para abrilhantar este importante leilão. Beleza, expressão 

racial e marcha são as referencias desta potra. Oportunidade para criador e amante do cavalo.

Jóia do Haras Rosso

Detalhe de Sans Souci

Veluma da Lagoa Negra
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Grelha do Anaití

Fêmea | Nasc.: 19/08/2015 | Vendedor: Haras Anaití

Nunes do Barulho

Gavião do Barulho

Tetéia do Casseribu

Potra Jovem com grande potência para pista. Sangue da Hadija de São Judas, égua base do criatório São Judas. 

Uma fêmea diferenciada que cabe na cabeceira de qualquer criatório.

Chanel do Haras Ventania

Lugano de São Judas

Jupira de São Judas
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Felícia do Anaití

Fêmea | Nasc.: 13/08/2014 | Vendedor: Haras Anaití

Sereno II de Atibainha

Nairobe Mandala

Carola da Hibipeba

Fêmea jovem, com grande potencial de Marcha Picada. Filha de dois grandes Marchadores, não poderia fugir a 

regra. Seu Pai, Sereno II de Atibainha, Campeão Brasileiro de Marcha, e sua mãe Campeã de Marcha e produ-

tora de Campeões de marcha. Recém domada, segue a disposição dos criadores de marcha Picada Genuína.

Ritha J.G.O.

Gênio do Pantaleão

M.A.Y. de Santa Rita
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1° LEILÃO HAPPY HOUR CAMPOLINA
Art. 1º - O 1° LEILÃO HAPPY HOUR CAMPOLINA será 
realizado no dia 10 de novembro de 2017 (sexta-feira), no 
RECINTO DE LEILÕES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DO 
CORDEIRO, RECIFE/PE, com início previsto para as 19:00hr. 
Art. 2º - Todos os participantes deste leilão obrigam-se de forma 
definitiva acatar as disposições deste regulamento, não podendo 
se recusar a aceitá-lo alegando que não o conhece (art. 3º da Lei 
de Introdução ao Código Civil).
Art. 3º - As vendas realizadas no leilão são irrevogáveis e 
irretratáveis, não podendo o Comprador recusar o animal ou 
solicitar redução do preço.
Art. 4º - Ao Vendedor compete:
a) Providenciar, às suas expensas, a colocação do animal 
no RECINTO DE LEILÕES DO PARQUE DO CORDEIRO, 
RECIFE/PE, no dia 09 de novembro de 2017 (quinta-feira) às 
08:00hs, acompanhado de seu tratador, que deverá levar todo 
equipamento e alimentação;
b) Entregar os exames solicitados, bem como cópia do 
Certificado de Registro do animal, no escritório da AGRESTE LEILÕES.
c) Comissão de 8% (oito por cento) sobre o valor total 
do lote apregoado, + taxa de inscrição no valor de R$: 1.000,00 
(um mil reais), em caso de defesa o comprador pagará 8% (oito 
por cento) de comissão sobre o valor total do lote, o vendedor 
pagará também comissão de comprador de 8% (oito por cento) 
sobre o valor total do animal no leilão;
d) Manter o animal vendido sob sua guarda e trato até entrega 
do animal ao comprador, que deverá retirá-lo até às 12:00hs do dia  
11 de novembro de 2017 (sábado), entretanto, uma vez batido o 
martelo o animal estará por conta e risco do Comprador;
e) Após o pagamento integral do preço do animal arrematado, 
entregar ao Comprador a Guia de Transferência de Propriedade 
endossada, bem como devolver a Nota Promissória Única;
Art. 5º - Os animais a serem licitados estarão à disposição dos 
interessados para vistoria a partir do dia 09 de novembro de 2017 
no PARQUE DE EXPOSIÇÕES DO CORDEIRO, RECIFE/PE.
 Art. 6º - Os interessados deverão proceder com antecedência 
compatível, à vistoria dos animais, inclusive com profissional 
de sua confiança, pois uma vez na pista, a distância impede 
a verificação de certas minúcias, e, portanto, reclamações 
posteriores desta natureza não serão aceitas.
§ 1º – Ao Comprador de animal prenhe, será permitida até 
24hs após o leilão, e antes da retirada do animal do local do 
evento, trazer veterinário de sua confiança para a constatação 
da prenhez do animal adquirido, cessando a partir daí qualquer 
responsabilidade do Vendedor.
§ 2º - Caso o Comprador não realize nas condições indicadas no 
§ 1º supra a constatação da prenhez do animal adquirido, esta 
será presumida.
Art. 7º - As condições de pagamento do leilão serão as seguintes:
a) O total da venda será o valor do lance multiplicado pelo 

numero de animais vezes 36 (trinta e seis) parcelas;
b) O pagamento dar-se-á da seguinte forma: 02 (duas) 
parcelas acumuladas no ato da compra; 02 (duas) parcelas 
acumuladas com vencimento para 30 (trinta) dias, 02 (duas) 
parcelas acumuladas com vencimento para 60 dias e 30 (trinta) 
parcelas individuais e seqüentes a cada 30 dias. 
c) Para pagamento a vista o comprador poderá pagar com 
20% (vinte por cento) de desconto.
Art. 8º - O Comprador, após a batida do martelo, estará obrigado 
a firmar a Nota de Leilão vinculada ao Contrato de Compra e 
Venda, Nota Promissória Única no valor total do animal adquirido, 
assinando-a, bem como Nota Promissória relativa ao pagamento da 
Comissão, emitidas logo após cada arrematação.
Parágrafo Único – As referidas Notas Promissórias serão devolvidas:
a) A Nota Promissória Única no valor total do animal 
adquirido quando do acerto final do negócio;
b) A Nota Promissória da comissão quando do acerto da 
mesma junto a AGRESTE LEILÕES.
Art. 9º - Ao Comprador compete:
a) Cadastrar-se junto a AGRESTE LEILÕES fornecendo todos 
os dados necessários para a sua identificação, antecipadamente ao 
Leilão, além de referências pessoais e bancárias;
b) Efetuar o pagamento do animal arrematado durante, 
após o final do leilão ou no dia seguinte, no local do leilão, até às 
12:00hs do dia 11 de novembro de 2017.
c) O COMPRADOR pagará 8% (oito por cento) de 
comissão sobre o valor total do animal arrematado.
d) Retirar o animal arrematado até às 12:00hs do dia 11 de 
novembro de 2017, correndo por sua conta e risco as providências 
desta retirada, transporte e despesas eventuais. Após esta data será 
cobrada uma taxa de R$ 100,00 (Cem reais) por dia e por animal, 
além do frete de retorno ao local de origem;
e) Pagar junto a respectiva associação a taxa de transferência 
da propriedade após a liquidação do preço total do animal.
Art. 10º - Os animais somente serão liberados após a análise e 
aprovação do cadastro referido na alínea “a” do art. 9O  supra; 
em havendo restrições à venda será cancelada.
Parágrafo Único – Havendo restrições no cadastro do 
Comprador este será analisado pelo Vendedor, a quem compete, 
por liberalidade, convalidar ou não a venda, assumindo todas as 
conseqüências oriundas deste ato.
Art. 11º - O Vendedor poderá solicitar AVALISTA do seu 
conhecimento na Nota Promissória Única, desde que manifeste 
formalmente esta exigência no escritório da AGRESTE LEILÕES 
instalado no local antes do acerto de contas pelo Comprador. 
Nas vendas a prazo o Comprador dará ao Vendedor o penhor 
pecuniário do animal adquirido, ficando como fiel depositário do 
mesmo até final liquidação total da dívida.
Art. 12º - O animal arrematado será entregue ao Comprador 
mediante Termo de Liberação, por escrito, da AGRESTE 
LEILÕES, cuja autorização se dará imediatamente após o acerto 
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de contas (regularização da compra).
Art. 13º - Para o recebimento das parcelas em aberto, oriunda da 
comercialização do animal, deverá o Vendedor utilizar a forma 
de cobrança que melhor lhe convier, conforme vencimento e 
valores constantes na Nota de Leilão, assinada pelo Comprador.
Art. 14º - O Comprador que não se encontrar presente e que 
efetuar a aquisição através do sistema via telefone DECLARA ter 
conhecimento da Nota de Leilão com o Contrato de Compra e 
Venda a ele vinculado e do regulamento deste leilão e receberá 
a documentação para ser assinada e devolvida. Entretanto o 
animal só será liberado após a assinatura na Nota de Leilão e o 
pagamento da entrada e da comissão.
Art. 15º - A falta de pagamento de qualquer uma das 
parcelas pactuadas no Contrato de Compra e Venda, 
implicará no vencimento e exigibilidade da dívida por inteiro, 
independentemente de Notificação ou Aviso nos termos do 
Contrato de Compra e Venda com reserva de domínio vinculado 
a Nota de Leilão.
Art. 16º - O Vendedor, os organizadores do leilão e a AGRESTE 
LEILÕES não se responsabilizarão por quaisquer alterações no 
estado do animal após a arrematação.
Art. 17º - O leilão realizar-se-á publicamente por Leiloeiro Rural 
filiado ao Sindicato Nacional dos Leiloeiros Rurais, sendo sua 
palavra credenciada a alterar e complementar estas normas, 
bem como as informações constantes do catálogo.
§ 1º - O Leiloeiro estabelecerá a seu exclusivo critério, o lance 
mínimo e a variação do montante de cada lance.
§ 2º - Caberá ao Leiloeiro esclarecer eventuais dúvidas e 
estabelecer normas para os casos omissos.
§ 3º - O Leiloeiro não aceitará lances dados por pessoas que a 
seu critério exclusivo julgar não capacitada.
Art. 18º - Todos os dados fornecidos e constantes no catálogo 
são de responsabilidade do Vendedor e/ou sua Assessoria.
Parágrafo Único – Eventuais erros ou omissões serão corrigidos 
pelo Leiloeiro e prevalecerão sobre o catálogo.
Art. 19º - Fica estabelecido que o proprietário (Vendedor/
Comprador) assumirá inteira e exclusiva responsabilidade em 
face de eventuais danos de natureza patrimonial ou pessoal 
que possam vir a ocorrer a seus apresentadores, treinadores, 
tratadores e outros funcionários, bem como àqueles que seu 
animal possa vir a causar a terceiros, isentado, expressamente, 
os organizadores do Leilão e a AGRESTE LEILÕES de quaisquer 
responsabilidade quanto aos eventos acima especificados.
Art. 20º - A concretização do negócio entre Vendedor e 
Comprador, caracteriza-se pela batida do martelo pelo Leiloeiro 
e qualquer fato posterior, não implica, em nenhuma hipótese, 
na devolução dos valores pagos a título de comissão ou custos.
Art. 21º - Uma vez no recinto do leilão o animal entrará em pista 
obrigatoriamente, salvo decisão contrária dos organizadores. A 
não apresentação do animal implicará ao Vendedor o pagamento 
de uma taxa correspondente a 16% (dezesseis por cento) sobre 

o valor médio do leilão mais a taxa de inscrição no valor R$ 
1.000,00 (um mil reais).
Art. 22º - Este leilão está de acordo com a Portaria nº 108 de 17 
de MARÇO de 1993 Artigos 16 e 17 do Ministério da Agricultura 
Pecuária e Abastecimento.
Art. 23º - A AGRESTE LEILÕES, registrada no Ministério 
da Agricultura sob o nº AL- 51193-5, é uma prestadora de 
serviço que intermediará os negócios fechados no conclave e 
despenderá todos os esforços para sua boa liquidação, mas de 
forma alguma é responsável: (a) por eventuais atrasos ou faltas 
de pagamentos; (b) pelas informações contidas no catálogo; (c) 
bem como e notadamente, pela saúde, condições e estado físico 
dos animais, razão pela qual, de forma expressa, Vendedor e 
Comprador se declaram partes legítimas em qualquer questão 
que possa decorrer de tais situações.
Art. 24º - Com a renúncia expressa de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja as partes elegem o FORO DO DOMICÍLIO 
DO VENDEDOR para serem dirimidas todas quaisquer questões 
decorrentes do presente REGULAMENTO.

Recife/PE, 10 de novembro de 2017


