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Cobertura unitária de um dos principais e mais 
consagrados reprodutores da atualidade, o Campeão 
Nacional e pai de Campeões Nacionais Empório das 
Minas Gerias. Cavalo que dispensa maiores  
apresentações, marchador nato, expressivo, carac-
terizado, comprovado nas pistas e na produção e 
com genética do que há de melhor na raça, filho de 
Nobre de Santa Lúcia em Galeria do Cardeal.

Empório das Minas Gerais 01
Nobre de Santa Lúcia 
(Paulista de Santa Lúcia x Famosa de Santa Lúcia) 
x 
Galeria do Cardeal 
(Quixote Empório x Borboleta de Azurita)

Vendedor: 
Haras Malboro

Premiações:
• Reservado Campeão Progênie de Pai - Caxambu/MG - 2015 • Campeão Progênie de Pai - Cruzília/MG - 2015 • Campeão Cavalo Adulto - Nacional - BH/MG - 2010

• Campeão Cavalo Adulto de Marcha - Nacional - BH/MG - 2010 • Reservado Campeão Marchador Ideal - Nacional - BH/MG - 2010 • Campeão Cavalo Jovem - Três Pontas/MG - 2010
• Reservado Campeão Cavalo Jovem - Nacional - BH/MG - 2009 • Campeão Cavalo Jovem de Marcha - São Vicente de Minas/MG - 2009 • Campeão Jovem da Raça - Campos dos Goytacazes/RJ - 2008

• Reservado Campeão Jovem da Raça - Ipatinga/MG - 2008 • Campeão Potro Júnior -  Ipatinga/MG - 2008 • Campeão Jovem da Raça - Araruama/RJ - 2008 • Campeão Potro Júnior - Nacional - BH/MG - 2007 

Seu pai

Nobre de Santa Lúcia

https://youtu.be/bKO7tpB0-F8


Um dos mais belos e comprovados reprodutores da 
raça, Grande Campeão Nacional Adulto da Raça 
2014, pai de campeões Nacionais e um fenômeno 
de produção. Cavalo de pelagem negra, autentico 
marchador, diagramado, expressivo e de genética 
confirmada; filho do também Grande Campeão 
Nacional da raça Original do Passo Fino com Olaria 
do Passo Fino. Cavalo que ocupa hoje o cargo de 
reprodutor chefe do Haras Malboro, um dos mais 
premiados e destacados criatórios do Mangalarga 
Marchador, seleiro de campeões.

Jogo do Malboro 02
Original do Passo Fino 
(Seiko L.J. x Destaque Honra) 
x 
Olaria do Passo Fino 
(Kondor do Passo Fino x Cigana da Seara Dourada) 

Vendedor:
Haras Malboro

Premiação:
• Grande Campeã Nacional da Raça - BH/MG -  2014

Seu pai

Sua mãe

Olaria do Passo Fino

Original do Passo Fino

https://youtu.be/E68dbd8H-5I


Óvulo para livre escolha de acasalamento da 
extraordinária e jovem doadora de embriões do time 
de estrelas do Haras Malboro Renda do Malboro. 
Égua de extrema beleza morfológica, expressão 
racial e caracterização, marchadeira nata, dia-
gramada e comprovada nas pistas. Filha do Grande 
Campeão Nacional Adulto da Raça Jogo do Malboro 
com Viciada de Alcatéia, esta por sua vez uma filha 
do Campeão dos Campeões Nacional de Marcha 
Favacho Diamante.

Renda do Malboro 03
Jogo do Malboro 
(Original do Passo Fino x Olaria do Passo Fino) 
x 
Viciada de Alcatéia 
(Favacho Diamante x Maré Cheia de Alcatéia)

Vendedor:
Haras Malboro

Premiações:
• Campeã Égua Júnior da Categoria e de Marcha - Sapucaia/RJ - 2018 • Res. Campeã Adulta da Raça Marchador Ideal - Sapucaia/RJ - 2018

• Campeã Potra Jovem da Categoria - Três Corações/MG - 2017

Seu pai

Sua mãe

Viciada de Alcatéia

Jogo do Malboro



O Haras Malboro para abrilhantar ainda mais este 
grande remate, selecionou na cabeceira de seu 
plantel um óvulo da excepcional égua de pelagem 
preta, uma de suas grandes apostas para as pistas 
e reprodução Revista do Malboro. Ela que é filha 
de dois grandes campeões nacionais, o Grande 
Campeão Nacional Adulto da Raça Jogo do Malboro 
na Campeã das Campeãs Nacional de Marcha 
Sapucaí do Porto Palmeira. 

Revista do Malboro 04
Jogo do Malboro 
(Original do Passo Fino x Olaria do Passo Fino) 
x  
Sapucaí do Porto Palmeira 
(Extrato do Minatto x Natasha do Porto Palmeira)

Vendedor:
Haras Malboro

Premiações:
• 1° Prêmio Jovem da Raça e Res. da Raça - Vassouras/RJ - 2017 • Campeã Potra Jovem Maior da Categoria - Vassouras/RJ - 2017

• Campeã Potra Jovem Maior da Categoria - Juiz de Fora/MG - 2017 • Campeã Jovem da Raça e Campeã da Raça - Juiz de Fora/MG - 2017

Seu pai

Sua mãe

Sapucaí do Porto Palmeira

Jogo do Malboro

https://youtu.be/JCcdsDjYPLk


Linda potra de pelagem tordilha, filha do excepcional 
reprodutor Volante do Circulo D em Tapioca Elfar, 
esta uma filha de Abrigo D2, portanto, fechada nas 
melhores linhagens do marchadores de Boa  
Esperança. Potra de andamento extra, muito 
diagramada, dissociada e com fortes posteriores, 
morfologia de grandes qualidades zootécnicas e 
muita aptidão para pistas.

Athenas AJJ 50% 05
Volante do Círculo D 
(Ringo do Círculo D x Figura do Círculo D) 
x 
Tapioca Elfar 
(Abrigo D2 x Aratinga Elfar)

10/01/2018
Fêmea
Vendedor:
Haras Malboro

Seu pai

Seu avô materno

Abrigo D2

Volante do Círculo D

https://youtu.be/MwSuk4W3T_w


Égua selecionada dentro do que há de melhor na 
seleção de campeões do Haras Porto Palmeira, 
extremamente bela, expressiva, caracterizada e 
marchadeira. Fruto de um dos melhores acasala-
mentos já realizados no Haras Porto Palmeira, filha 
do grande reprodutor Extrato do Minatto na doadora 
de embriões de elite da nossa raça Moeda JB. Égua 
para entrar na cabeceira de qualquer plantel.

Belina do Porto Palmeira 06
Extrato do Minatto 
(Rubi L.J. x Quatiara L.J.) 
x 
Moeda J.B. 
(Trovão do Gai x Sereia J.D.)

03/10/2012
Fêmea
Vendedor:
Haras Porto Palmeira

Seu pai

Sua mãe

Moeda J.B. 

Extrato do Minatto

DeleTe CAxAMBueNSe

PReNHez eM 25/11/2017 PoR

https://youtu.be/zHrYPppGP7c


Égua de andamento clássico marchado, muito 
cômoda, diagramada, bonita e expressiva. Filha 
do Campeão Nacional e comprovado reprodutor 
Xuvisco do Porto Palmeira em uma das principais 
doadoras de embriões do criatório e da raça a Res. 
Grande Campeã Nacional Adulta da Raça Cósmica 
do Rebanho. Égua jovem e de futuro promissor nas 
pistas e na reprodução.

Cachaça do Porto Palmeira 07
Xuvisco do Porto Palmeira 
(Extrato do Minatto x Ruiva do Porto Palmeira) 
x 
Cósmica do Rebanho 
(Fla Flu Edú x Rebeca de Inhaúma)

17/01/2014
Fêmea
Vendedor:
Haras Porto Palmeira

Seu pai

Sua mãe

Cósmica do Rebanho

Xuvisco do Porto Palmeira

DeleTe CAxAMBueNSe

PReNHez eM 23/12/2017 PoR

https://youtu.be/lpqPQJKa0qg


Égua jovem de pelagem tordilha pampa, fruto do 
acasalamento de um dos mais completos reprodu-
tores da atualidade, o Grande Campeã Nacional 
Adulto da Raça e Campeão dos Campeões Nacional 
de Marcha Trapiche do Porto Palmeira na doadora 
de embriões barriga de ouro do Haras Porto Palmeira 
Uberaba D2. Égua de genética superior, marchadeira, 
raçuda e com produção comprovada.

Cereja do Porto Palmeira 08
Trapiche do Porto Palmeira 
(Extrato do Minatto x Princeza do Porto Palmeira) 
x 
Uberaba D2 
(Mulato D2 x Gaita Serra Brava)

03/10/2013
Fêmea
Vendedor:
Haras Porto Palmeira

Seu pai

Sua mãe

Uberaba D2

Trapiche do Porto Palmeira

PReNHez eM 10/02/2018 PoR
DANúBIo DA PAo GRANDe

https://youtu.be/ueW6Yg3fx9I


Cavalo jovem de pelagem pampa, muito raçu-
do, marchador, cômodo e diagramado. Filho do 
excepcional reprodutor Ilustre do Expoente em 
Zingara do Porto Palmeira, portanto, em suas veias 
leva o sangue de Sublime da Ogar, Sevilha da Selva 
Morena, Cabuçu da Selva Morena e Raquete do 
Porto Palmeira, esta uma filha de Nobre de Santa 
Lúcia. Cavalo que tem em sua genética as origens do 
que há de melhor na nossa raça, futuro reprodutor e 
cavalo de grande aptidão para pistas.

Decreto do Porto Palmeira 09
Ilustre do Expoente 
(Sublime da Ogar x Sevilha da Selva Morena) 
x 
Zingara do Porto Palmeira 
(Cabuçu da Selva Morena x Raquete do Porto Palmeira)

22/08/2014
Macho
Vendedor:
Haras Porto Palmeira

Seu pai

Seu avô paterno

Sublime da Ogar

Ilustre do Expoente

https://youtu.be/oGhJ1XdpVxM


Égua criteriosamente selecionada para este grande 
leilão, fêmea jovem de pelagem castanha, simples-
mente irmã materna entre tantos dos grandes repro-
dutores Extrato do Minatto e Obelisco do Minatto, 
portanto, trata-se de uma filha da extraordinária 
Quatiara L.J com o Campeã Nacional de Marcha 
Impossível do Minatto. Égua de andamento clássico 
marchado, diagramada, cômoda e com genética 
para tornar-se uma futura e comprovada doadora de 
embriões.

Dinda do Porto Palmeira 10
Impossível do Minatto 
(Talento Dourado S.M. x Palestina de São Francisco de Uberaba) 
x 
Quatiara L.J. 
(Janota L.J. x Elite L.J.)

03/02/2015 
Fêmea
Vendedor:
Haras Porto Palmeira

Seu pai

Sua mãe

Quatiara L.J.

Impossível do Minatto

DeleTe CAxAMBueNSe

PReNHez eM 22/12/2017 PoR

https://youtu.be/xXuBR1RVEfA


Éguaço de pelagem preta pampa, fêmea jovem e 
sem duvidas umas das estrelas deste remate. Filha 
de Zinco do Porto Palmeira com Esparta Golden 
Horse, portanto, em suas veias leva o sangue de 
Extrato do Minatto, Sereia do Porto Palmeira, Tarot 
Kafé, Nata LJ, Rubi LJ, Quatiara LJ, Cabuçu da Selva 
Morena, Cósmica do Rebanho, Palhaço de Ituverava 
e General LJ. 

Discreta do Porto Palmeira 11
Zinco do Porto Palmeira 
(Extrato do Minatto x Sereia do Porto Palmeira) 
x 
Esparta Golden Horse 
(Tarot Kafé x Nata L.J.)

07/03/2015
Fêmea
Vendedor:
Haras Porto Palmeira

Seu avô paterno

Sua mãe

Esparta Golden Horse

Extrato do Minatto

DeleTe CAxAMBueNSe

PReNHez eM 22/12/2017 PoR

https://youtu.be/QggbNyakH5I


Potro que já nasceu com pinta de reprodutor e sem 
duvidas será. Raçudo, marchador, bonito, expressivo 
e com genética top; filho do excepcional reprodutor 
Equipado do Rancho Pampa na Campeã Nacional e 
grande doadora Virtude do Porto Palmeira, ela que é 
filha de Extrato do Minatto em Cósmica do Rebanho. 
Potro para quem procura um futuro reprodutor e 
grande  campeã de pistas.

Espião do Porto Palmeira 12
Equipado do Rancho Pampa 
(TAC) 
x 
Virtude do Porto Palmeira 
(Extrato do Minatto x Cósmica do Rebanho)

07/04/2016
Macho
Vendedor:
Haras Porto Palmeira

Seu pai

Sua mãe

Virtude do Porto Palmeira

Equipado do Rancho Pampa

https://youtu.be/J2ZHk86bRP8


Uma dos lotes de maior destaque deste leilão, potra 
de pelagem alazã, simplesmente um fenômeno 
de andamento e morfologia. Filha do consagrado 
reprodutor Ilustre do Expoente com a doadora de 
embriões Rainha do Porto Palmeira. Potro de grande 
aptidão para pistas e genética de uma futura doado-
ra de embriões.

Espora do Porto Palmeira 13
Ilustre do Expoente 
(Sublime da Ogar x Sevilha da Selva Morena) 
x 
Rainha do Porto Palmeira 
(Cabuçu da Selva Morena x Moça do Porto Palmeira)

01/11/2015
Fêmea
Vendedor:
Haras Porto Palmeira

Seu pai

Seu avô paterno

Sublime da Ogar

Ilustre do Expoente

https://youtu.be/5SjvePp4Oz0


Potro de extrema beleza e caracterização racial, 
marchador, diagramado e de linda pelagem pampa 
de castanho. Potro que representa o brilhante tra-
balho de seleção realizado dentro do criatório Porto 
Palmeira, filho de Zinco do Porto Palmeira em Urus-
sanga do Porto Palmeira, portanto, em sua genética 
leva as origens de Extrato do Minatto, Sereia do 
Porto Palmeira, Elo Kafé da Nova e Quatiara LJ. 
Futuro reprodutor e sem duvidas com grande aptidão 
para torna-se um grande campeão nas pistas. 

Estalo do Porto Palmeira 14
Zinco do Porto Palmeira 
(Extrato do Minatto x Sereia do Porto Palmeira) 
x 
Urussanga do Porto Palmeira 
(Elo Kafé da Nova x Quatiara L.J.)

24/11/2015
Macho
Vendedor:
Haras Porto Palmeira

Seu avô paterno

Seu avô materno

Elo Kafé da Nova

Extrato do Minatto

https://youtu.be/iKqUT-6FrRk


Potra que representa com maestria um dos mais con-
sagrados criatórios da atualidade, seleiro de grandes 
campeões Nacionais o Haras Porto Palmeira. Simples-
mente um fenômeno; linda, expressiva, caracterizada 
e muito marchadeira e de pelagem preta pampa. Filha 
do grande padreador e um dos mais consagrados 
reprodutores do Mangalarga Marchador Extrato do 
Minatto em Valesca do Porto Palmeira, ela uma filha 
de Cabuçu da Selva Morena. Potra para entrar na 
cabeceira de qualquer plantel, futura do doadora de 
embriões e sem duvidas grande campeã de pistas. 

Estréia do Porto Palmeira 15
Extrato do Minatto 
(Rubi L.J. x Quatiara L.J.) 
x 
Valesca do Porto Palmeira 
(Cabuçu da Selva Morena x Moça do Porto Palmeira)

20/11/2015
Fêmea
Vendedor:
Haras Porto Palmeira

Seu pai

Seu avô materno

Cabuçu da Selva Morena

Extrato do Minatto 

https://youtu.be/Tz68KuR742Y


Linda potra de pelagem castanha, feminina,  
expressiva, refinada e extremamente marchadeira. 
Filha do Grande Campeão Nacional, Campeão  
Nacional progênie de pai e um dos reprodutores 
mais consagrados da atualidade o excepcional  
Extrato do Minatto em uma das principais doadoras 
de embriões do seleto plantel Porto Palmeira, a  
matriarca Fá da Selva Morena.

Faca do Porto Palmeira 16
Extrato do Minatto 
(Rubi L.J. x Quatiara L.J.) 
x 
Fá da Selva Morena 
(Malibu da Santa Terezinha x Faia da Selva Morena)

28/08/2016
Fêmea
Vendedor:
Haras Porto Palmeira

Seu pai

Sua mãe

Fá da Selva Morena

Extrato do Minatto

https://youtu.be/ch6JBM0GfSY


Todos nós sabemos que para ser um reprodutor, além 
de ter qualidades zootécnicas de marcha e morfolo-
gia diferenciadas é preciso ter genética comprovada, 
e este potro apresenta todas estas premissas de 
um futuro reprodutor e grande campeão de pistas. 
Marchador nato, raçudo, expressivo e filho do grande 
Extrato do Minatto em Zayda do Porto Palmeira, 
portanto, em seu pedigree leva as origens de Rubi 
LJ, Quatiara LJ, Cabuçu da Selva Morena, Roleta do 
Porto Palmeira, Nobre de Santa Lúcia e Borboleta do 
Cardeal. 

Famoso do Porto Palmeira 17
Extrato do Minatto 
(Rubi L.J. x Quatiara L.J.) 
x 
Zayda do Porto Palmeira 
(Cabuçu da Selva Morena x Roleta do Porto Palmeira)

30/01/2017
Macho
Vendedor:
Haras Porto Palmeira

Seu pai

Seu avô materno

Cabuçu da Selva Morena

Extrato do Minatto

https://youtu.be/krvl2dCFUd0


Linda potra de pelagem castanha pampa, fruto 
de um dos cruzamentos mais acertados dentro da 
criatório Porto Palmeira, do excepcional reprodu-
tor Extrato do Minatto com a grande doadora de 
embriões Raquete do Porto Palmeira. Potra de futuro 
promissor, extremamente marchadeira, raçuda e  
expressiva, futura doadora de embriões e com 
grandes chances para seguir os passos vitoriosos 
dos seus pais e irmãos. 

Fera do Porto Palmeira 18
Extrato do Minatto 
(Rubi L.J. x Quatiara L.J.) 
x 
Raquete do Porto Palmeira 
(Nobre de Santa Lúcia x Borboleta de Azurita)

04/11/2016
Fêmea
Vendedor:
Haras Porto Palmeira

Seu pai

Sua mãe

Raquete do Porto Palmeira

Extrato do Minatto

https://youtu.be/nDtn5fwz5eM


Potro de pelagem preta pampa, filho de Bataclã do 
Porto Palmeira em uma das principais doadoras de 
embriões do Haras Porto Palmeira, a fenomenal 
Rótula do Porto Palmeira. Potro muito marchador, 
diagramada, raçudo e expressivo. Em sua genética 
leva as origens de Rubi LJ, União Kafé, Veleiro LJ e 
Quatiara LJ.

Festeiro do Porto Palmeira 19
Bataclã do Porto Palmeira 
(Extrato do Minatto x União Kafé) 
x 
Rótula do Porto Palmeira 
(Veleiro L.J. x Quatiara L.J.)

23/01/2017
Macho
Vendedor:
Haras Porto Palmeira

Seu avô paterno

Sua avó materna

Quatiara L.J.

Extrato do Minatto

https://youtu.be/yftzrwCVJEk


Excepcional potro de pelagem preta, filho do Reser-
vado Campeão Nacional de Marcha e grande repro-
dutor Delete Caxambuense na doadora de embriões, 
Campeã das Campeã CBM 2014, Zafira do Porto 
Palmeira. Potro de andamento clássico marchado, 
posteriores fortes, engajados e dentro da massa, 
belas passagens morfológicas e genética superior, 
qualidades que certamente o levarão ao posto de um 
futuro reprodutor e grande campeã de pistas. 

Folclore do Porto Palmeira  20
Delete Caxambuense 
(Comboio do Expoente x Zita Caxambuense) 
x 
Zafira do Porto Palmeira 
(Extrato do Minatto x Moeda J.B.) 

22/01/2017
Macho
Vendedor:
Haras Porto Palmeira

Seu pai

Sua mãe

Zafira do Porto Palmeira

Delete Caxambuense

https://youtu.be/K4vE8tVmQu8


Esta é simplesmente um fenômeno, potra tirada da 
cabeceira do Haras Porto Palmeira para abrilhantar 
ainda mais este leilão. Filha do excepcional repro-
dutor Delete Caxambuense na grande doadora de 
embriões e comprovada reprodutriz Moeda JB. Potra 
de andamento marchado, diagramado, coordenado 
e avante, muito feminina, refinada e com grandes 
qualidades zootécnicas, sem duvidas este tem 
tudo para torna-se uma grande campeã de pistas e 
doadora de embriões.

Gaita do Porto Palmeira 21
Delete Caxambuense 
(Comboio do Expoente x Zita Caxambuense) 
x 
Moeda J.B. 
(Trovão do Gai x Sereia J.D.)

28/09/2017
Fêmea
Vendedor:
Haras Porto Palmeira

Seu pai

Sua mãe

Moeda J.B.

Delete Caxambuense

https://youtu.be/7UnPKdf5kSA


Potra jovem de pelagem castanha pampa, fêmea 
de destaque da produção do Reservado Campeão 
Nacional de Marcha e grande reprodutor Delete  
Caxambuense dentro do criatório Porto Palmeira, 
muito expressiva, caracterizada e de andamento 
clássico marchado. Sua mãe Zínia do Porto Palmeira 
é filha da Res. Grande Campeã Nacional da Raça 
Cósmica do Rebanho, portanto, em suas veias leva o 
sangue do que há de melhor na nossa raça.

Garoa do Porto Palmeira 22
Delete Caxambuense 
(Comboio do Expoente x Zita Caxambuense) 
x 
Zínia do Porto Palmeira 
(Talismã do Porto Palmeira x Cósmica do Rebanho)

17/08/2017
Fêmea
Vendedor:
Haras Porto Palmeira

Seu pai

Sua avó materna

Cósmica do Rebanho

Delete Caxambuense

https://youtu.be/k5MeyZ4bajU


Excepcional égua de pelagem tordilha, fêmea de 
grandes qualidades zootécnicas e de andamento. 
Fruto de um dos melhores acasalamentos feito no 
Haras Porto Palmeira, filha do grande reprodutor 
Cabuçu da Selva Morena na doadora de embriões 
e égua de elite da nossa raça Uberaba D2. Égua 
jovem e já comprovada na reprodução, com muita 
habilidade materna e pronta para servir os mais 
criteriosos planteis da raça.

Hilux do Malboro 23
Cabuçu da Selva Morena 
(Original de Santa Lúcia x Juventude da Selva Morena) 
x 
Uberaba D2 
(Mulato D2 x Gaita Serra Brava)

18/05/2008
Fêmea
Vendedor:
Haras Malboro

Seu pai

Sua mãe

Uberaba D2

Cabuçu da Selva Morena

https://youtu.be/gCKASJGVCl0


Excepcional égua de pelagem baia, fêmea de grande 
expressão e caracterização racial, muito marchadei-
ra, diagramada e cômoda. Filha de um dos maiores 
expoentes reprodutores da nossa raça, o extraor-
dinário Favacho Estanho com a grande doadora de 
embriões Quaresmeira de Ituverava. Égua para fazer 
tropa, muita genética em seu pedigree e pronta para 
servir qualquer plantel.

Jangada do Malboro 24
Favacho Estanho 
(Favacho Quociente x Favacho Sina) 
x 
Quaresmeira de Ituverava 
(Hadok de Ituverava x Imbuia de Ituverava)

06/12/2009
Fêmea
Vendedor:
Haras Malboro

Seu pai

Sua mãe

Quaresmeira de Ituverava

Favacho Estanho

https://youtu.be/ENJKJ_mbDW0


Doadora de embriões do time de elite do Haras  
Porto Palmeira, égua de confiança dos seus  
trabalhos reprodutivo, mãe comprovada e um 
fenômeno de produção, entre tantos outros 
campeões, ela produziu a fenomenal Regata do  
Porto Palmeira, quatro vezes Campeã Nacional. 
Égua de extrema beleza morfológica e grandes  
qualidades de andamento, filha do semental  
reprodutor Mulato D2 e uma grandes matrizes e 
barrigas de ouro da nossa raça. 

Moça do Porto Palmeira  25
Mulato D2 
(Capricho D2 x Ilha D2) 
x 
Kátia Jane do Gandini 
(TAC)

09/01/2000
Fêmea
Vendedor:
Haras Porto Palmeira

Premiações:
• Campeã Égua Jovem - lages/SC - 2004 • Res. Campeã Égua Jovem de Marcha - lages/SC - 2004 • Campeã Égua Jovem - Macaé/RJ - 2004

• Res. Campeã Égua Jovem de Marcha - Macaé/RJ - 2004 • Campeã Égua Júnior de Marcha - londrina/PR - 2003 • Campeã Adulta da Raça - Penha/SC - 2003
• Campeã Égua Júnior de Marcha - Penha/SC - 2003 • Res. Campeã Égua Júnior - Campos/RJ - 2003 

Seu pai

Mulato D2

https://youtu.be/CVJpT1uZA70


Só mesmo o desprendimento e o compromisso de 
ofertar sempre o que há de melhor em seu plantel, 
fizeram com que o Haras Porto Palmeira  
disponibilizasse para este grande leilão uma das 
suas melhores e mais completas doadoras de 
embriões, a Reservada Campeã Nacional de Marcha 
e mãe de campeões Nacionais Moeda JB. Égua 
que dispensa maiores apresentações, completa, 
campeã de pistas, mãe de campeões, nascida na Bi 
centenária Fazenda Campo Lindo criatório JB, e sem 
duvidas umas das mais consagradas doadoras de 
embriões da raça.

Moeda J.B. 26
Trovão do Gai 
(Caraó do Rio dos Homens x Banda do Gai) 
x 
Sereia J.D. 
(Harpejo J.D. x Jangada J.D.)

26/10/1999
Fêmea
Vendedor:
Haras Porto Palmeira

Premiações: • Res. Campeã Égua Sênior de Marcha - Florianópolis/SC - 2007 • Campeã Égua Adulta de Marcha - expointer - esteio/RS - 2007 • Res. Campeã das Campeãs de Marcha - expointer - esteio/RS - 2007
• Campeã Égua Sênior de Marcha - esteio/RS - 2007 • Campeã Égua Sênior de Marcha - lages/SC - 2007 • Campeã das Campeãs de Marcha - lages/SC - 2007 • Campeã Égua Sênior de Marcha - londrina/PR - 2007

• Campeã Égua Adulta de Marcha - Sete lagoas/MG - 2006 • Campeã Égua Adulta de Marcha - Aracaju/Se - 2005 • Campeã das Campeãs de Marcha - Aracaju/Se - 2005 • Campeã Égua Adulta de Marcha - Itabuna/BA - 2005
• Campeã das Campeãs de Marcha - Itabuna/BA - 2005 • Campeã Égua Adulta de Marcha - Salvador/BA - 2005 • Campeã das Campeãs de Marcha - Salvador/BA - 2005 • Campeã Égua Adulta de Marcha - Simões Filho/
BA - 2005 • Campeã das Campeãs de Marcha - Simões Filho/BA - 2005 • Res. Campeã Adulta de Marcha - Macaé/RJ - 2005 • Campeã Égua de Marcha - lages/SC - 2005 • Res. Campeã Adulta da Raça - lages/SC - 2005

• Res. Campeã das Campeãs de Marcha - lages/SC - 2005 • 1° Prêmio Égua - Nacional - BH/MG - 2004 • Res. Campeã Égua Júnior - CBM - Nacional - BH/MG - 2003 

Sua mãe

Sereia J.D.

https://youtu.be/5yFYZ1YNjAE


Sem duvidas um dos pontos mais altos deste 
remate, oportunidade rara para quem procura um 
reprodutor de genética superior e grande campeão 
de pistas para integrar seu plantel. Cavalo jovem, 
filho de um dos mais respeitados e conceituados 
reprodutores da nossa raça, o fenomenal Nobre de 
Santa Lúcia com a doadora de embriões Promessa 
da Morada Nova, égua filha de Junqueira Titanic 
com a emérita Vaidosa da Selva Morena. Nobre 
possui qualidades zootécnicas e genética que o leva 
ao posto de um futuro reprodutor de destaque da 
nossa raça.

Nobre do Malboro 27
Nobre de Santa Lúcia 
(Paulista de Santa Lúcia x Famosa de Santa Lúcia) 
x 
Promessa da Morada Nova 
(Junqueira Titanic x Vaidosa da Selva Morena)

24/02/2011
Macho
Vendedor:
Haras Malboro

Premiações:
• Campeão Cavalo Adulto de Marcha - Papucaia/RJ - 2016 • Campeão Cavalo Jovem de Marcha - Sapucaia/RJ - 2015 • Campeão Cavalo de Marcha - Caxambu/MG - 2015

• Reservado Campeão dos Campeões Adulto de Marcha - Caxambu/MG - 2015 • Campeão Cavalo Jovem de Marcha - Macaé/RJ - 2015

Seu pai

Nobre de Santa Lúcia 

https://youtu.be/-40Yy8O4-kQ


Linda égua de pelagem preta, fêmea jovem e que 
leva em seu pedigree a essência do que há de 
melhor do criatório Malboro, filha do Grande Campeã 
Nacional Adulto da Raça Jogo do Malboro em uma 
das mais consagradas doadoras do seu time de 
estrelas, a extraordinária Regata do Porto Palmeira. 

Oba Oba do Malboro 28
Jogo do Malboro 
(Original do Passo Fino x Olaria do Passo Fino) 
x 
Regata do Porto Palmeira 
(Cabuçu da Selva Morena x Moça do Porto Palmeira)

15/01/2013
Fêmea
Vendedor:
Haras Malboro

Seu pai

Sua mãe

Regata do Porto Palmeira

Jogo do Malboro

https://youtu.be/NHjvXwNc8Y4


Doadora de embriões do time de pistas do seleto 
plantel do Haras Malboro, égua jovem de excelente 
andamento e comodidade, muito bela, expressiva 
e caracterizada. Filha do extraordinário reprodutor 
Empório das Minas Gerais na doadora de embriões 
Ninfeta do Yuri, portanto, em seu pedigree leva as 
origens de Nobre de Santa Lúcia e Abrigo D2.

Página do Malboro 50% 29
Empório das Minas Gerais 
(Nobre de Santa Lúcia x Galeria do Cardeal) 
x 
Ninfeta do Yuri 
(Abrigo D2 x Herdeiraa J.T.M.)

10/01/2014
Fêmea
Vendedor:
Haras Malboro

Premiações:
• Campeã Égua Jovem da Categoria - Barra do Piraí/RJ - 2018 • Reservada Campeã Égua Júnior da Categoria e de Marcha - Miguel Pereira/RJ - 2017

• Campeã Potra Jovem Mirim da Categoria - Barra do Piraí/RJ - 2015 • Reservada Campeã Potra Jovem Mirim da Categoria - Sapucaia/RJ - 2015

Seu pai

Seu avô materno

Abrigo D2

Empório das Minas Gerais

https://youtu.be/MhZ2KyfZI9Q


Linda matriz de pelagem baia, filha do fenomenal 
reprodutor e um dos mais conceituados padreadores 
da raça Favacho Estanho em Kerozene da Catimba. 
Égua jovem de muito bom andamento e diagrama de 
marcha, grande aptidão reprodutiva e genética para 
tornar-se uma futura doadora de embriões. 

Peleja da Catimba 30
Favacho Estanho 
(Favacho Quociente x Favacho Sina) 
x 
Kerozene da Catimba 
(Maragato L.J. x Cativa Nova Tradição)

21/10/2009
Fêmea
Vendedor:
Haras Malboro

Seu pai

Sua mãe

Kerozene da Catimba

Favacho Estanho

https://youtu.be/o37KhGQEr64


Uma das estrelas deste leilão, égua que dispensa 
maiores comentários, simplesmente um fenômeno 
de marcha, diagrama e comodidade, muito nobre, 
expressiva e já consagrada nas pistas e na repro-
dução. Filha do Campeão dos Campeões Nacional 
de Marcha e um dos ícones reprodutores que já se 
passaram por esta raça, Favacho Único em Iraquiana 
da Pedra Verde, égua para entrar na cabeceira 
do time de pistas e central de transferência de 
embriões de qualquer plantel.

Pitanga da Pedra Verde 50% 31
Favacho Único 
(Herdade Teatro x Havana do Favacho) 
x 
Iraquiana da Pedra Verde 
(Saturno da Caduceu x Beleza da Pedra Verde)

05/08/2011
Fêmea
Vendedor:
Haras Malboro

Premiações:
• Campeã Égua Adulta da Categoria e de Marcha - Barbacena/MG - 2017 • Campeã Égua Adulta da Categoria e de Marcha - Santa Maria Madalena/RJ - 2016

Seu pai

Favacho Único

https://youtu.be/HDT9YRvcFdM


Futuro reprodutor de pelagem castanha, cavalo em 
fase inicial de sua vida adulta e doma, extremamente 
marchador, raçudo e caracterizado. Fruto do cruzamento 
consagrado de dois dos maiores expoentes animais do 
Haras Malboro, o Grande Campeão Nacional Adulto da 
Raça Jogo do Malboro com a extraordinária doadora de 
embriões Panorama do Yuri. Cavalo de futuro promissor 
nas pistas e sem duvidas com qualidades para torna-se 
um grande reprodutor. Quando potro sagrou-se 1º 
Premio Potro Master Nacional 2017 e tem tudo para 
trilhar o mesmo caminho agora montado. 

Reitor do Malboro 50%  32
Jogo do Malboro 
(Original do Passo Fino x Olaria do Passo Fino) 
x 
Panorama do Yuri 
(Greco do Yuri x Atlantida Kafé da Panorama)

24/09/2014
Macho
Vendedor:
Haras Malboro

Premiações:
• Reservado Campeão Potro Jovem da Categoria - Juiz de Fora/MG - 2017 • Reservado Campeão Potro Júnior da Categoria - Petrópolis/RJ - 2017

• Campeão Potro Jovem Mirim da Categoria - Três Corações/MG - 2017 • Campeão Potro Jovem da Categoria - Baependi/MG - 2016
• Campeão Jovem da Raça e Campeão da Raça - Baependi/MG - 2016 • Reservado Campeão Potro Jovem da Categoria - Itanhandu/MG - 2016 

Seu pai

Sua mãe

Panorama do Yuri

Jogo do Malboro

https://youtu.be/SaU_BJ9THAM


Linda jovem, filha do excepcional reprodutor 
Campeão Nacional e pai de Grande Campeões 
Nacionais Favorito D2 em Orquídea da Mandassaia, 
esta um filha de Radar de Anchieta. Fêmea jovem 
de excelente andamento e morfologia, genética 
comprovada e muita aptidão materna, sem duvidas 
ela tem tudo para tornar-se uma futura doadora de 
embriões. 

Roleta do Malboro 33
Favorito D2 
(Completo D2 x Cantora D2) 
x 
Orquídea da Mandassaia 
(Radar de Anchieta x Hortelã da Mandassaia)

10/02/2015
Fêmea
Vendedor:
Haras Malboro

Seu pai

Seu avô materno

Radar de Anchieta 

Favorito D2

https://youtu.be/CCE5-lRBM00


Potra que representa muito bem o trabalho de 
seleção realizado dentro do Haras Malboro, fruto do 
acasalamento do Grande Campeão Nacional Adulto 
da Raça Jogo do Malboro na também Campeã 
Nacional e nobre doadora de embriões Jordânia do 
Malboro. Potra jovem e de grande aptidão para pis-
tas, genética do que há de melhor no Haras Malboro 
e futura doadora de embriões. 

Ubá do Malboro 50% 34
Jogo do Malboro 
(Original do Passo Fino x Olaria do Passo Fino) 
x 
Jordânia do Malboro 
(Favacho Gesso x Panorama do Yuri)

03/02/2017
Fêmea
Vendedor:
Haras Malboro

Seu pai

Sua mãe

Jordânia do Malboro

Jogo do Malboro

https://youtu.be/YInu0-nV-lY


Uma das potras de maior destaque deste remate, 
fêmea jovem tirada na cabeceira do Haras Malboro 
especialmente para este leilão. Marchadeira nata, 
diagramada, dissociada e muito bela zootecnica-
mente. Filha do extraordinário reprodutor Grande 
Campeão Nacional Adulto da Raça Jogo do Malboro 
em Panorama do Yuri, uma das doadoras de 
embriões de maior expressão do criatório e da raça 
Mangalarga Marchador. 

Uganda do Malboro 50% 35
Jogo do Malboro 
(Original do Passo Fino x Olaria do Passo Fino) 
x 
Panorama do Yuri 
(Greco do Yuri x Atlantida Kafé da Panorama)

22/11/2016
Fêmea
Vendedor:
Haras Malboro

Seu pai

Sua mãe

Panorama do Yuri

Jogo do Malboro

https://youtu.be/YZdy-YJ50tM


Linda potra de pelagem pampa de preto, filha do  
excepcional reprodutor Jogo do Malboro na doadora 
de embriões Ressaca da Santa Esmeralda, esta 
um filha de Elo Kafé da Nova. Potra de excelente 
andamento e diagramada de marcha, muito bela, 
expressiva, caracterizada e raçuda. 

Ultra do Malboro 50% 36
Jogo do Malboro 
(Original do Passo Fino x Olaria do Passo Fino) 
x 
Ressaca da Santa Esmeralda 
(Elo Kafé da Nova x Mocambo Escala)

14/11/2016
Fêmea
Vendedor:
Haras Malboro

Seu pai

Sua mãe

Ressaca da Santa Esmeralda

Jogo do Malboro

https://youtu.be/heFoGQzsSfI


Potra de andamento diferenciado, extremamente 
marchadeira, diagramada, com posteriores fortes 
e engajados dentro da massa. Fêmea jovem e que 
já demonstra toda sua soberania, possuidora de 
grandes qualidades zootécnicas e sem duvidas 
com potencial para torna-se uma futura campeã de 
pistas. 

Valsa do Malboro 37

04/03/2017
Fêmea
Vendedor:
Haras Malboro

Panorama do Yuri

Luar do Malboro 
(Favorito D2 x Irada do Cardeal) 
x 
Indiana da Ilha 
(Nobre de Santa Lúcia x Nara do Pasto Alegre)

Seu pai

Sua mãe

https://youtu.be/bPpDu-gMMEo


Potra jovem de pelagem rosilha, filha do Grande 
Campeão Nacional Adulto da Raça e um dos repro-
dutores chefes da seleção Malboro, o fenomenal 
Jogo do Malboro em Justiça Morro Grande da 
Zizica, esta que leva em suas veias sangue dos 
extraordinários Favacho Estanho e Truc do Morro 
Grande. Potra de muito bom andamento e diagrama 
de marcha, jovem e com potencial para torna-se uma 
futura reprodutriz. 

Vitrola do Malboro 38
Jogo do Malboro 
(Original do Passo Fino x Olaria do Passo Fino) 
x  
Justiça Morro Grande da Zizica 
(Jogo da Cavarú-Retã x Xalana Morro Grande da Zizica)

08/10/2017
Fêmea
Vendedor:
Haras Malboro

Seu pai

Sua avó paterna

Olaria do Passo Fino

Jogo do Malboro

https://youtu.be/h0vuYZx9ixE


Excepcional potro de pelagem castanha, futuro 
reprodutor e com qualidades zootécnicas  de marcha 
e morfologia para tornar-se um grande campeão de 
pistas. Potro muito expressivo, raçudo e caracteri-
zado, marchador clássico, diagramado e com muita 
habilidade em suas trocas de apoio. 

Volvo do Malboro 39

23/01/2017
Macho
Vendedor:
Haras Malboro

Jogo do Malboro 
(Original do Passo Fino x Olaria do Passo Fino) 
x 
Panorama do Yuri 
(Greco do Yuri x Atlantida Kafé da Panorama) 

Seu pai

Sua mãe

Jogo do Malboro

https://youtu.be/cKdPGCyIgM4


Égua de confiança dos trabalhos reprodutivos 
do seleto plantel do Haras Porto Palmeira, mãe 
comprovada e de grande habilidade reprodutiva, 
muito marchadeira, raçuda e com biotipo de sela 
moderno. Filha do excepcional reprodutor Cabuçu 
da Selva Morena na grande doadora de embriões 
Rotula do Porto Palmeira, esta um filha de Veleiro 
LJ em Quatiara LJ. Égua para entrar na cabeceira 
de qualquer plantel e sem duvidas torna-se uma 
destacada doadora de embriões. 

Xaiene do Porto Palmeira 40
Cabuçu da Selva Morena 
(Original de Santa Lúcia x Juventude da Selva Morena) 
x 
Rótula do Porto Palmeira 
(Veleiro L.J. x Quatiara L.J.)

18/11/2009
Fêmea
Vendedor:
Haras Porto Palmeira

Premiações:
• Reservada Campeã Potra Jovem da Categoria - Brusque/SC - 2012 • Reservada Campeã Potra Jovem da Categoria - esteio/RS - 2011

• Reservada Campeã Potra Jovem da Categoria - Paranavaí/PR - 2011 

Seu pai

Sua avó materna

Quatiara L.J.

Cabuçu da Selva Morena

DeleTe CAxAMBueNSe

PReNHez eM 23/12/2017 PoR

https://youtu.be/NCZS6TG0OFI


Regulamento
1 - DA DATA E FORMA DE REALIZAÇÃO DO LEILÃO - O Remate será realiza-
do no dia 14 de agosto de 2018, com início às 21h (vinte e uma horas), sendo 
os lotes apresentados exclusivamente via transmissão televisiva pelo Canal 
Terra Viva, onde não havendo o evento presencial, com apresentação ao 
vivo dos animas, os lances serão captados por telefone via mesa operadora 
da JP COMERCIAL DE EVENTOS LTDA -  PUPIO LEILÕES, que será gravado 
a partir do atendimento , podendo ser utilizado ,quando necessário, para 
maior segurança dos trabalhos e pelos  telefones celulares da equipe de 
vendas, com os respectivos números apresentados no corpo do catálogo do 
evento ou ainda de consulta à PUPIO LEILÕES pelo telefone (12) 3922.9066 
ou site www.pupioleiloes.com e repassados ao leiloeiro que conduzirá o 
leilão, sendo a venda concretizada pela batida do martelo. O valor do lance 
final, quando da batida do martelo, multiplicado por 30 (trinta) será o valor 
total do lote apregoado. Os respectivos INTERESSADOS em se cadastrar, 
responderão civil e criminalmente pela utilização inadequada do sistema ou 
por qualquer interferência no seu funcionamento que venha a prejudicar a 
funcionalidade da PUPIO LEILÕES “ON LINE OU VIRTUAL”.
A PUPIO LEILÕES não terá responsabilidade legal por danos ou prejuízos 
que eventualmente venham acarretar aos USUÁRIOS do sistema do leilão 
“on line” ou “ virtual”, por problemas técnicos ou eventuais falhas no siste-
ma que possa ocorrer, tanto na conexão quanto no sistema do USUÁRIO.

2 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO - Em 30 (trinta) parcelas, sendo 02 (duas) parcelas 
à vista no ato do negócio e 28 (vinte e oito) parcelas mensais fixas sem correção, 
vencíveis a cada 30 dias, até o término do contrato, totalizando 30 parcelas.

3 - COMISSÕES E TAXAS DE INSCRIÇÃO - Do comprador será cobrada a 
comissão de 8,5% (oito e meio por cento), sob o valor da batida do martelo a 
ser paga à vista, conforme orientação que será passada pela PUPIO LEILÕES 
quando dos acertos de contas com os respectivos compradores. Dos vend-
edores, será cobrada a comissão de 8,5% (oito e meio) por cento, sob o 
valor da batida do martelo, mais a taxa de inscrição no valor de R$ 2.000,00 
(dois mil reais) por lote. No caso de venda de 100% (cem por cento) de um 
animal, onde existam dois vendedores (sócios) e um dos sócios se interes-
sar em comprar a parte colocada a venda, a taxa de inscrição será cobrada 
integralmente do sócio vendedor, as comissões, tanto do comprador quanto 
do vendedor, serão cobradas sob o valor da batida do martelo. Na eventu-
alidade do arrematante do leilão presencial, on line ou virtual, não observar 
seu compromisso de compra, caso haja o cancelamento, poderá o Leiloeiro 
Oficial e a Empresa Leiloeira, designados, se valer da prerrogativa legal dos 
artigos 39 e 40, do decreto 21.981, de 19/10/1932, emitindo Certidão/Bo-
leto, com força de título para cobrança de comissões de 8,5% (oito e meio 
por cento) mais a taxa de inscrição no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

4 - CADASTROS ANTECIPADOS - Por tratar-se de evento não presencial, é 
obrigatória a efetivação antecipada dos cadastros dos interessados sen-
hores compradores junto à Empresa Leiloeira, sem os quais a mesma não 
estará credenciada a acatar lances dos respectivos participantes.
O cadastro de participante da PUPIO LEILÕES é gratuito. Para usufruir dos 
serviços da Pupio Leilões, o INTERESSADO, deverá antecipadamente aceit-
ar as obrigações deste Contrato de Adesão de usuários para acesso a PUPIO 
LEILÕES “ ON LINE” OU “ VIRTUAL”, assim como preencher completamente 
seus dados cadastrais. O cadastro de PARTICIPANTE, dependerá da confir-
mação da PUPIO LEILÕES através de envio de email e de sua aprovação pela 
equipe administrativa da PUPIO LEILÕES e está disponível para pessoas 
físicas e jurídicas, mas reserva-se o direito de cancelar o registro de PAR-
TICIPANTE a qualquer tempo, ao seu critério, assegurando o sigilo quanto 
a este procedimento.Os PARTICIPANTES registrados na PUPIO LEILÕES au-
torizam expressamente a verificação de sua idoneidade junto aos diversos 
serviços de proteção ao crédito.

4.1 - LOCAL DE CADASTRAMENTO - Os cadastros deverão ser feitos pelo 
telefone (12) 3922.9066 ou ainda pelo site www.pupioleiloes.com, enviar 
também via fax à PUPIO LEILÕES cópia do CPF, RG, comprovante de en-
dereço e comprovante de renda, referência bancária e pessoal. 
É de total responsabilidade do PARTICIPANTE a veracidade das informações 
preenchidas no cadastro, assim como a sua atualização, para fins de as-
segurar a realização dos negócios. O uso das informações fornecidas pelo 
PARTICIPANTE na PUPIO LEILÕES está regulado pela POLÍTICA DE PRIVACI-
DADE. O usuário, desta forma, concede a PUPIO LEILÕES a autorização para 
uso destas informações, que serão utilizadas exclusivamente para a con-
secução dos objetivos da PUPIO LEILOES.

5 - APROVAÇÃO DOS CADASTROS - A critério dos vendedores ou da PUPIO 
LEILÕES, os senhores compradores que não apresentarem referências pes-
soais, bancárias ou documentos exigidos no item 4.1 - não estarão aptos a 
participarem do leilão.

6 - AVALISTAS - Assiste aos vendedores o direito de solicitar avalista de 
seu conhecimento desde que manifeste esta exigência ao escritório da PU-
PIO LEILÕES antes que seja feita a liberação dos animais para entrega aos 
senhores compradores, ficando a aprovação do nome indicado a exclusivo 
critério do vendedor.

7 - DOCUMENTAÇÕES PARA CONFIRMAÇÃO DAS VENDAS
Configurada a venda pela batida do martelo, conforme Cláusula 4,5 e 6 deste 
Regulamento, à PUPIO LEILÕES estará encaminhando aos senhores com-

pradores os Contratos de Compra e Venda e respectiva Nota Promissória 
e Boleto Bancário, para o endereço constante do cadastro fornecido, doc-
umentação que deverá ser assinada e prontamente devolvida ao escritório 
da PUPIO LEILÕES.
7.1 - PROMESSA DE COMPRA E VENDA EM LANCE ON LINE E VIRTUAL
Dado o lance e batido o martelo, considerar-se-a aceita a proposta nos 
moldes do artigo 427 do CC/02 com anúncio do promitente comprador pelo 
Leiloeiro Oficial.
Com efeito, as partes reger-se-ão por normas gerais constantes neste Reg-
ulamento do Leilão bem como pelo instrumento Particular de Contrato e de 
Compra e Venda com Reserva de Domínio, este último em apartado, mas 
parte integrante deste.
A PUPIO LEILÕES, compromete-se no prazo máximo de 3 (três) dias enviar 
as 3 (três) vias do Contrato de Compra e Venda de Animal/Produto com a 
respectiva Nota Promissória com valor total do débito ao endereço cadas-
trado do comprador.
Ficando o comprador comprometido no prazo máximo de 10 (dez) dias da 
realização do leilão, remeter as 3 vias do Contrato de Compromisso de Com-
pra e Venda de Animal/Produto á Pupio Leilões.

8 - NOTAS FISCAL/ICMS - O ICMS devido na origem (Estado de origem do 
animal) é de responsabilidade do vendedor, entretanto o comprador deverá 
fornecer o seu numero de inscrição de produtor rural, caso não forneça o 
valor do ICMS será de responsabilidade do comprador.
8.1 - A nota fiscal referente à compra do animal será emitida pelo vendedor, 
na forma abaixo.
Como o leilão é financiado pelo vendedor, o valor da nota fiscal a principio 
será emitido sob o valor da 1ª (primeira) parcela. Para obter a nota fiscal no 
valor total da compra se faz necessário à quitação do saldo.
8.2- DO CADASTRO DE CONTRIBUINTE - Os senhores compradores deverão 
apresentar ao escritório da PUPIO LEILÕES seu número de inscrição no Ca-
dastro de Contribuintes do CNPJ para fins de emissão das respectivas No-
tas Fiscais de Venda. A não apresentação acarretará ao comprador o ônus 
do pagamento do ICMS, calculado sobre o valor total da venda, e que de-
verá ser recolhido previamente à liberação dos animais, pelos responsáveis 
e mediante depósito antecipado com comprovação de recebimento do re-
spectivo valor em conta corrente indicada pela PUPIO LEILÕES aos senhores 
compradores.
8.3 - DO ICMS SOBRE O FRETE - Os senhores compradores são os re-
sponsáveis quando for o caso de exigência legal, pelo recolhimento do 
ICMS sobre o frete dos animais adquiridos, correspondente ao transporte 
dos mesmos desde sua origem até o destino indicado, devendo o mesmo 
ser recolhido, de acordo com a Legislação Vigente pertinente a cada Esta-



do respectivo, pelo responsável sobre a contratação dos fretes, antes da 
liberação dos mesmos, e mediante pagamento com comprovação de re-
cebimento em conta corrente indicada pela PUPIO LEILÕES aos senhores 
compradores.

9 - LIBERAÇÕES DOS ANIMAIS - Os animais adquiridos somente serão 
liberados para retirada física e entrega aos senhores compradores, após 
a assinatura dos contratos e respectiva Nota Promissória e recebimento 
destes documentos pelo escritório da PUPIO LEILÕES, conforme cláusula 
7 acima, bem como depois de confirmado os créditos, nas respectivas con-
tas corrente indicadas pela PUPIO LEILÕES, dos valores correspondentes às 
comissões de compra e da primeira parcela do sinal do negócio efetivado, 
de acordo com as Cláusulas 2 e 3 deste Regulamento, bem como daqueles 
descritos na Cláusula 8, 8.1 e 8.2 acima, quando for o caso.

10 - DA RETIRADA DOS ANIMAIS - Uma vez cumprido o acima descrito na 
Cláusula 9 deste Regulamento, os senhores compradores poderão retirar 
os animais adquiridos nos endereços dos Haras dos vendedores, sendo de 
responsabilidade dos respectivos senhores compradores os riscos do trans-
porte dos mesmos desde a origem até seus destinos.

11 - FRETE: O FRETE é de responsabilidade dos senhores COMPRADORES. 
Após o cumprimento da cláusula 9 deste regulamento, os animais estarão 
aptos a serem retirados pelos senhores compradores.  A PUPIO LEILÕES 
não se responsabiliza pelo frete e entrega dos animais, entretanto fornecer-
emos aos senhores compradores telefones e contatos dos transportadores.

12 - EMBRIÕES GESTADOS, EMBRIÕES A COLETAR E ÓVULOS. Os serviços 
técnicos e profissionais na coleta de embrião e a consequente transferência 
para a receptora são de responsabilidade do vendedor.
A receptora será fornecida pelo vendedor, devendo a mesma ficar à sua dis-
posição após o desmame do produto, pois a receptora não faz parte do lote.

12.1 - EMBRIÕES A COLETAR - O vendedor deverá disponibilizar, às suas 
expensas o sêmen a ser utilizado na inseminação da doadora, consideran-
do-se a escolha do comprador sobre as opções apresentadas no catálogo 
do evento ou ainda oferecidas quando da realização do pregão mediante 
anúncio público do leiloeiro.
12.2 - ÓVULOS - O garanhão a ser utilizado deverá ser escolhido pelo com-
prador, que se responsabilizará pelo envio do sêmen até a central de trans-
ferência indicada pelo vendedor, quantas vezes forem necessárias, sem 
nenhuma responsabilidade do vendedor quanto aos custos nesta operação, 
inclusive o valor do próprio sêmen.
12.3 - EMBRIÕES A COLETAR OU ÓVULOS - Após o recebimento do sinal, 
bem como da parcela vencível com 30 (trinta) dias, o vendedor se obriga a 

disponibilizar ao comprador a receptora prenha em no máximo 12 (doze) 
meses.

12. 4 - Em não sendo cumprido o prazo de 12 (doze) meses constantes da 
cláusula 12.3 e tendo o comprador cumprido com todas as suas obrigações 
de pagamentos, fica a critério deste a opção de cancelar o negócio, deven-
do ser ressarcido pelo vendedor do valor pago e respectivas despesas de 
comissão de compra, devidamente corrigidos, ou ainda dar a este um novo 
prazo para entrega do embrião gestado.

12.5 - O comprador poderá fazer o pagamento pelas condições normais 
do leilão ou da seguinte forma: 2 parcelas e a comissão deverão ser 
pagas á vista, no ato do negócio, 2 (duas) parcelas com 30 dias e o  sal-
do devedor, deverá ser pago em 5 parcelas, após 60 (sessenta) dias de 
gestação, através de laudo comprobatório de prenhes assinado pelo 
médico veterinário responsável pela Central de Transferência de Em-
briões do vendedor.

13 - IRREVOGABILIDADES DAS VENDAS
As vendas realizadas no presente remate são irrevogáveis e irretratáveis, 
não podendo o comprador recusar o animal ou solicitar redução de seu 
preço, conforme Legislação do Código Civil Brasileiro.

14 - RESPONSABILIDADES SOBRE OS ANIMAIS - Serão de responsabili-
dade do vendedor a guarda e cuidados com a manutenção dos animais lei-
loados e vendidos, durante todo o tempo que se mantiverem no local de ori-
gem dos mesmos, cessando esta quando da entrega dos referidos animais 
de acordo com a Cláusula 10 deste Regulamento, não restando à empresa 
leiloeira nenhum ônus em caso de acidentes e danos que, eventualmente, 
venham a ocorrer com os animais. A partir do embarque a responsabilidade 
pelo animal passa a ser do COMPRADOR.

15 - GARANTIAS E RESPONSABILIDADES DO VENDEDOR
15.1 REPRODUTIVAS - Os vendedores são responsáveis e garantem a fertili-
dade dos animais ofertados, entregando-os em condições de aptidão repro-
dutiva verificada por veterinário antes da liberação dos mesmos.
15.2 SANITÁRIAS - Os vendedores comprometem-se a entregar os ani-
mais livres, acompanhados da documentação comprobatória, de qualquer 
doença infecto contagiosa nos termos da exigência da Legislação e Fiscal-
ização Sanitárias dos respectivos Estados de origem.
15.3 DE REGISTRO - Responsabilizam-se os vendedores pela garantia do 
cumprimento das exigências de documentação referente ao Registro Gene-
alógico dos animais vendidos, junto ao Serviço de Registro Genealógico da 
Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador, no 
que tange aos aspectos de documentação exigida até quando da data de 
venda dos mesmos.

15.4 DE TRANSFERÊNCIA - Comprometem-se os vendedores a procederem 
às respectivas transferências dos animais aos seus novos proprietários, de 
acordo com os dados fornecidos pelos senhores compradores, ocorrendo 
isto após a quitação final dos pagamentos correspondentes de cada Nota 
Promissória emitida pelo vendedor e assinada pelos senhores compradores, 
conforme constante do Contrato de Compra e Venda.
15.5 DAS INFORMAÇÕES FORNECIDAS - Todas as informações constantes 
no Catálogo e fichas de leiloeiro têm total garantia e responsabilidade dos 
vendedores.

16 - REMATE O remate proceder-se á publicamente e dar-se á pelo método 
do maior lance recebido cabendo, ao leiloeiro não aceitar lances aviltantes 
ou de pessoas que julgar irresponsáveis ou inaptas por qualquer razão, po-
dendo o mesmo estabelecer os motivos para tal.

17 - A PUPIO LEILÕES na qualidade de simples realizadora e promotora do 
Remate, não responde solidária e subsidiariamente pela liquidação das 
vendas, realizadas através do Remate  JP Comercial de Eventos Ltda e o 
leiloeiro sendo também mero mandatário, ficam eximidos de eventuais re-
sponsabilidades e obrigações  assumidas pelas partes.
17.1 As taxas e comissões de compra e venda do Leilão são irrestituíveis e 
irrevogáveis, sob quaisquer condições, mesmo que haja cancelamento da 
compra do lote. No caso da não concretização do negócio após o remate, a 
parte responsável pelo cancelamento arcará com as taxas e comissões em 
sua totalidade.

18 - PARTICIPANTE Os participantes vendedores e senhores compradores, 
do leilão obrigam-se a acatar de forma definitiva e irrecorrível as dis-
posições aqui consignadas, as quais são consideradas como conhecidas por 
todos, não podendo escusar-se de aceitá-las, alegando desconhecimento, 
conforme art. 30 da Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro.

19 - Para todas e quaisquer questões oriundas do presente contrato, será 
competente para dirimi-las, o Foro do Município de domicílio do VENDEDOR 
ou, a seu exclusivo critério, optar pelo Foro do Município do domicílio do 
COMPRADOR.
19.1- Fica ajustado que havendo recursos a meios judiciais e extrajudiciais, 
o débito do comprador será acrescido de multa de 2% (dois por cento) e 
juros legais, mais custos e honorários advocatícios na base de 20% (vinte 
por cento).

20 - OMISSÃO - Os participantes elegem o foro de SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/
SP para dirimir os casos omissos ao presente Regulamento, com renúncia 
expressa de outros, por mais privilegiado que sejam.






