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EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO   
 

PROCESSO Nº: 5081186-97.2020.8.21.0001/RS – 07ª VARA CÍVEL DO 
FORO CENTRAL DE PORTO ALEGRE, RS 
EXEQUENTE:  SPONCHIADO ADM. DE CONSÓRCIOS LTDA 
EXECUTADOS:  SIRLEI MAIER BRAGA (ESPÓLIO), LUCIANA CRISTINA 
LIMA E KATIA AMMY PINTO (INVENTARIANTE) 
 
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 14 de JUlHO de 
2022, às 14:30 horas, para pagamento à vista pelo valor da avaliação; e caso não 
vendido por valor igual ou superior ao de avaliação, em 2º Leilão podendo receber 
lances on-line até o dia 21 de JUlHO de 2022, às 14:30 horas, quando poderá ser 
arrematado pelo maior lanço, a partir de 60% do valor de avaliação.  
 
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: 
UM TERRENO (na Rua Formosa nº 41) situado na cidade de São Leopoldo, no 
Bairro Campina, constituído de parte do lote 01 da quadra 839 da planta geral, 
formada pelas Avenida Henrique Bier, Rua Formosa, Rua Jacob Blauth Neto, Eixo 
da BR-116 ou Avenida Senador Salgado Filho e Rua Vasconcelos Jardim, medindo 
16,50m de frente, ao norte, à Rua Formosa e igual metragem na face oposta, ao sul, a 
entestar com o lote 02, de Sílvia Lotermann, por 13,20m da frente aos fundos, por 
ambos os lados dividindo-se, por um lado, a leste, na divisa com o lote 05, de Gilmar 
José de Oliveira, e, pelo outro lado, a oeste, com parte restante do lote 01, de Marcia 
Helena Vieira, distante esta face ao correr da rua, 16,50m da esquina da Avenida 
Henrique Bier. Consta ação de execução nº 0007759-24.2004.8.04.0004/01 da 2 Vara 
Cível de Araranguá/SC e penhora no processo 001/1.05.0191257-0. Matrícula nº 
41.547 do Reg. de Imóveis de São Leopoldo, RS. Avaliação: R$ 161.800,00 (cento 
e sessenta e um mil e oitocentos reais).   Conforme laudo de avaliação sobre o 
terreno existe uma edificação de dois pavimentos em alvenaria. O segundo 
pavimento possui acesso externo, tornando-se duas edificações com acesso 
independentes. O imóvel é cercado por muro de alvenaria e portão de ferro para 
pedestres e portão de madeira para entrada de veículos. 


