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EDITAL DE LEILÃO  

 
PROCESSO Nº:      5045992-36.2020.8.21.0001/RS - 02ª VARA CÍVEL DO FORO 
CENTRAL DE PORTO ALEGRE, RS 
EXEQUENTE:  WYLSON ANTONIO OLIVOTTO 
EXECUTADO:  FEDERAÇÃO DOS CIRCULOS OPERARIOS DO RIO 
GRANDE DO SUL - FCORS 
 
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 eletrônico, 
na forma dos Arts. 881 e seguintes do CPC, do bem penhorado e abaixo descrito, em 
1º Leilão podendo receber lances on-line até o dia 03 de FEVEREIRO de 2022, às 
14:30 horas, quando poderão ser arrematados por pagamento à vista pelo valor da 
avaliação; e caso não vendidos por valor igual ou superior ao de avaliação, em 2º 
Leilão podendo receber lances on-line até o dia 10 de FEVEREIRO de 2022, às 
14:30 horas, quando poderão ser arrematados pelo preço mínimo para 
pagamento à vista equivalente a 60% do valor da avaliação e, para a venda a 
prazo, pelo valor da avaliação e em até seis parcelas, corrigidas pelo IPCA e com 
hipoteca judicial. 
 
Os leilões ocorrerão através do endereço eletrônico (site) www.mullerleiloes.com.br, 
mediante cadastro prévio. 
 
No caso de alienação, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza 
propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço, observada a ordem de preferência, 
nos termos do artigo 908, §1º, CPC. Ficam as partes, condôminos, ocupantes, 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, CPC.  Em 
consonância com o Art. 887, §2º, CPC, a publicação do edital de leilão constará no site 
do leiloeiro: www.mullerleiloes.com.br. Maiores informações com o Leiloeiro 
através dos fones (51) 3242.1388 ou (51) 98401.5742. 
 
DESCRIÇÃO E AVALIAÇÃO DO BEM PENHORADO: 
- O CONJUNTO nº 1601 do Edifício Galeria Malcon, à rua dos Andradas, nº 
1560, localizado no 16º andar ou 17º pavimento, com área real privativa de 598,12mq, 
real de condomínio de 142,0000mq, perfazendo a área real total de 740,1200mq, 
correspondendo-lhe uma fração ideal de 59812/1840000 nas coisas de uso comum e no 
terreno. Bairro : Centro. Quarteirão:  Ruas dos Andradas, Vigário José Inácio, 
Marechal Floriano e avenida Otávio Rocha. Consta indisponibilidade no processo 
001/1.12.0233938-8 (Av.13), indisponibilidade (Av.14) e penhora (R.15) no processo 
0132700-59.2009.5.04.0010,  penhora nos processos 001/1.17.0025153-9 (Av.16) e 
5045992-36.2020.8.21.0001 (Av.17). Matrícula nº 10.366 do Registro de Imóveis da 
1ª Zona de Porto Alegre/RS. Avaliação: R$ 2.600.000,00 (Dois milhões e seiscentos 
mil reais);  
- A UNIDADE 1201 (o 11º andar ou 13º pavimento), do Condomínio Edifício 
Doutor Flores, sito à rua Dr. Flores nº 62, constituindo uma só economia, com 
área própria de 210,60mq e área total, inclusive de condomínio, de 256,93mq, 



 
 
 
 
 

Rua Stephan Sweig, 30 / 305 - Bairro Cavalhada - CEP 91910-470 – Porto Alegre, RS. Fones 3242.1388 – 98405.1548 
Email: darci@mullerleiloes.com.br - Site: www.mullerleiloes.com.br 

correspondendo-lhe a fração ideal de 256,93/3.838,33 das coisas de uso comum e do 
terreno onde se assenta a construção. Bairro : Centro. Quarteirão:  Ruas Dr. Flores, 
Senhor dos Passos, Voluntários da Pátria e avenida Alberto Bins. Consta 
indisponibilidade no processo 0132700-59.2009.5.04.0010 (Av.5) e penhora no 
processo 5045992-36.2020.8.21.0001 (Av.6). Matrícula nº 117.507 do Registro de 
Imóveis da 1ª Zona de Porto Alegre/RS. Avaliação: R$ 830.000,00 (Oitocentos e 
trinta mil reais);  
- O CONJUNTO nº 1301 da direita, no sentido de quem olha da rua para o 
edifício, localizado no 12º andar ou 14º pavimento, do Condomínio Edifício 
Doutor Flores, sito à rua Dr. Flores nº 62, com área própria de 114mq8,750 e área 
total de 140mq7920, correspondendo-lhe a fração ideal de 147,7920/3.838,33 do 
terreno e das coisas de uso comum do edifício; a este conjunto assiste o direito de uso 
exclusivo de uma sala e de um depósito e respectiva sotéia, situado no 13º andar ou 
15º pavimento. Bairro : Centro. Quarteirão:  Ruas Dr. Flores, Senhor dos Passos, 
Voluntários da Pátria e avenida Alberto Bins. Consta indisponibilidade no processo 
0132700-59.2009.5.04.0010 (Av.5) e penhora no processo 5045992-
36.2020.8.21.0001 (Av.6). Matrícula nº 120.162 do Registro de Imóveis da 1ª Zona de 
Porto Alegre/RS. Avaliação: R$ 320.000,00 (Trezentos e vinte mil reais).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


