
 
 
 
 
 

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 

EDITAL DE INTIMAÇÃO, 1º E 2º LEILÃO  
 
PROCESSO Nº: 5049768-10.2021.8.21.0001/RS - 03ª VARA DE SUCESSÕES 
E PRECATÓRIAS CÍVEIS DO FORO CENTRAL 
EXEQUENTE: EVERSON RAYMUNDO 
EXECUTADOS:  ALEXANDRE MATTES AMBUS, MAIRA EILERT 
MIRANDA, RODRIGO MIRANDA SILVA, RMX PARTICIPACOES S/A E RMM 
ADMINISTRADORA DE FRANQUIAS LTDA 
  
DARCI MÜLLER, Leiloeiro Oficial, matrícula nº 117/95 JUCISRS, por ordem da 
Exma. Sra. Dra. Juíza 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 não serão admitidos lances inferiores ao valor de 
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 poderá ser arrematado pelo maior lanço, inadmitido preço 
vil.  
 
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) 98405.1548. 
 
DESCRIÇÃO E AVALIAÇÃO DO BEM PENHORADO: 
O APARTAMENTO 12 do Edifício que tomou o número 340 da Rua Dona 
Leopoldina, de frente, localizado no primeiro andar ou segundo pavimento, à 
esquerda de quem olha para a fachada do edifício, com 76,4313m2 de área útil e 
89,54m2 de área total construída, constituído de vestíbulo de entrada, sala de jantar, 
corredor de circulação, três dormitórios, quarto de banho com WC, cozinha, quarto de 
empregada, WC auxiliar e terraço de serviço, coberto. A esse apartamento corresponde 
uma parte ideal equivalente a 5,61% das dependências de uso comum e fim proveitoso, 
bem como do terreno do edifício. Bairro:  São João. Matrícula n° 184.309 do Reg. de 
Imóveis da 4ª Zona de Porto Alegre, RS. Avaliação: R$ 240.000,00 (duzentos e 
quarenta mil reais). 
 
 
 
 
 


