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EDITAL DE INTIMAÇÃO E LEILÃO   
  
PROCESSO Nº: 5001367-71.2021.8.21.0003  
EXEQUENTES: RISA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA. – 
EPP E DALLASANTA EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA  
EXECUTADOS: LARISSA ARTIOLI MICHALSKI  E CHARLES ANTUNES 
DE SOUZA  

                          
DARCI MÜLLER, Leiloeiro Oficial, matrícula nº 117/95 JUCISRS, por ordem do(a) 
Exmo(a). Sr(a). Dr(a). Juiz(a) 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 23 de 
AGOSTO de 2022, às 10:30 horas, quando não serão admitidos lances inferiores ao 
valor de avaliação; e caso não vendido por valor igual ou superior ao de avaliação, 
em 2º Leilão podendo receber lances on-line até o dia 30 de AGOSTO de 2022, às 
10:30 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) 98401.5742.   
  
DESCRIÇÃO E AVALIAÇÃO DO BEM PENHORADO:   
Um prédio de fibrocimento na rua Flaviano de Moraes Monroe, número 380, 
antiga rua nº 04, Jardim Algarve, Alvorada/RS, CEP 94859-020 e o respectivo 
terreno com a área superficial de cento e setenta e cinco metros quadrados 
(175,00m2) constituído do lote número quinze (15), da quadra “A-64”, formada pela 
avenida “C” e ruas números quatro (4), seis (6) e trinta e um (31), do loteamento 
denominado “ALGARVE”, situado no distrito sede deste município de Alvorada, 
RS., zona urbana, medindo sete metros (7m00) de frente, por vinte e cinco metros 
(25m00) de extensão da frente aos fundos, por ambos os lados, tendo nos fundos a 
mesma largura da frente, dividindo-se: pela frente, ao Oeste, com a rua número 
quatro (4); pelos fundos, ao Leste, com o lote número quarenta (40); por um lado, ao 
Sul, com o lote número quatorze (14); e pelo outro lado, ao Norte, com o lote número 
dezesseis (16); distante noventa e um metros (91m00) da esquina da avenida “C”. 
Consta penhora no processo 001/1.16.0135405-4. Matrícula 24.848 do Registro de 
Imóveis de Alvorada. Avaliação R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).   
 

 


