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EDITAL DE INTIMAÇÃO E LEILÃO  

 
PROCESSO Nº: 5002687-55.2014.8.21.0019  
EXEQÜENTE: ABDO & DINIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS   
EXECUTADO: LVP PADARIA LTDA -ME  
 
DARCI MÜLLER, Leiloeiro Oficial, matrícula nº 117/95 JUCISRS, por ordem do 
Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito do Juizado supra referido, promoverá o leilão judicial 
eletrônico, na forma dos Arts. 881 e seguintes do CPC, do bem penhorado e abaixo 
descrito, em primeiro leilão, devendo receber lances on-line até o dia 25 de JANEIRO 
de 2022, às 10:30 horas. Caso não seja arrematado no 1º leilão, por valor igual ou 
superior ao de avaliação, fica designado, desde já, para receber lances on-line até o dia 
01 de FEVEREIRO de 2022, às 10:30 horas, pelo maior lanço, a partir de 50% da 
avaliação.   
 
Ficam as partes, inclusive esposo(a) se casadas(os) forem, desde já intimadas pelo 
presente edital, caso não localizadas, em consonância com o parágrafo único do art. 
889 do CPC. Maiores informações com o Leiloeiro através dos fones (51) 3242.1388, 
98401.5742, 98405.1548. 
 
Pagamento preferencialmente à vista, podendo ser parcelado em até 30 parcelas, 
mensais e consecutivas, corrigidas pelo IGP-M (Foro), com depósito de 25% do lanço 
ofertado. O bem será isento para o arrematante dos créditos tributários relativos a 
impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse, e bem assim 
os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, conforme § 1o Art. 
908 do CPC/2015. 
Em consonância com o § 2º do Art. 887, CPC, a publicação do edital de leilão constará 
no site do leiloeiro: www.mullerleiloes.com.br 
 
DESCRIÇÃO E AVALIAÇÃO DO(S) BEM(NS) PENHORADO(S):  
Um automóvel GM/MONTANA ENGESIG FURG , ano 2009/2010, placa 
IQO4719, cor branca, RENAVAM 196644283. Licenciamento válido até 31/07/2022. 
Constam restrições RENAJUD: penhora e transferência. Avaliação R$ 26.594,00 
conforme Tabela FIPE em 30/08/2021.  


