
 

EDITAL DE LEILÃO 

INTIMAÇÃO DE OTO ROBERTO PLENTZ E JOANA MARIA MOREIRA ALVES BRANCO 

DATA: 29/08/2018 
HORA: 14:00 horas 

LOCAL: Átrio do Fórum - Rua Bento Gonçalves, 499 - D, Bagé/ RS. 
 

Online: www.michellileiloes.com.br  
PERÍODO: Os lances podem ser dados a partir da publicação do edital no site. 

 
MICHELLI FELINI GAL LOPES, Leiloeira Oficial, matrícula Jucergs nº 270/2011, devidamente 
autorizada pelo Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito Ricardo Pereira de Pereira da Vara de Família e 

Sucessões da Comarca de Bagé - RS nos autos do Processo de Inventário nº. 004/1.09.0000217-7, 
do bem ficado por falecimento de  CLEDI MOREIRA ALVES BRANCO em que é inventariante 
JOANA MARIA MOREIRA ALVES BRANCO, venderá em leilão público, na forma da lei, na 

modalidade presencial e ou pela internet nas datas, horário e local supra o seguinte bem:  

50 % DE UM IMÓVEL: Uma pequena casa, situada nos subúrbios desta cidade, com todas as suas 

dependências, benfeitorias, instalações, e seu respectivo terreno, constituído dos lotes nºs 09, 10, 
11, 12 e 13, da quadra 27, denominada Vila Carlos Alberto, com a área superficial total de 

3.011,0014 m² (três mil, onze metros quadrados e quatorze centímetros quadrados), fazendo 
frente a leste com a rua Arroio da tábua; limitando-se ao norte e a oeste com a sucessão de João 
Emil; ao sul, com os lotes 02, 03, 04 e 08. Localizado no quarteirão formado pelas ruas: Arroio da 

Tábua a leste; um arroio a oeste; sem arruamento ao norte e rua São João ao sul, cuja esquina dista 
40,00 m (quarenta metros) mais ou menos. Atual Rua Monte Líbano, nº 416, o qual respectivo 
terreno possui edificações de baixo padrão construtivo em ruim estado ou em demolição. Conforme 

matrícula do registro de imóveis de Bagé nº 62. 591 e avaliação da Fazenda Estadual. 

Avaliação do bem: R$ 446.190,00 (Quatrocentos e quarenta e seis mil cento e noventa reais) 
 
INTIMAÇÃO: Pelo presente edital, ficam, desde já, intimadas as partes, os 
coproprietários, os interessados e, principalmente, os executados, credores 
hipotecários ou credores fiduciários, bem como os respectivos cônjuges, se casados 
forem, JOANA MARIA MOREIRA ALVES BRANCO, OTO ROBERTO PLENTZ, VITOR 
ROBERTO PLENTZ, ROBERTA PLENTZ LEITE, YURI CÁCERES DOS SANTOS ALVES 
BRANCO, FABIANA MAGALHÃES ALVES BRANCO, ROGER MAGALHÃES ALVES 
BRANCO, ALINE MAGALHÃES ALVES BRANCO, OSVALDO MAGALHÃES ALVES 
BRANCO E OTO ROBERTO PLENTZ FILHO.  Os bens não poderão ser vendidos por 
valor inferior ao da avaliação. Os interessados em participar do leilão poderão dar 

lances, presencialmente, no dia e hora marcados para realização do leilão, ou pela 
internet, por intermédio do site www.michellileiloes.com.br, para tanto deverão ser 
observadas e cumpridas às regras indicadas no referido site, não podendo, 

posteriormente, sob qualquer hipótese, alegar desconhecimento. O arrematante pagará, 
ao leiloeiro, comissão de 6% (seis por cento) sobre o valor da arrematação.  Em caso de 
suspensão da hasta por acordo entre as partes, pagamento ou parcelamento da dívida, os 

honorários do leiloeiro correrão por conta do executado. Maiores informações e vistorias 
dos bens com a leiloeira, fone (53) 3312-1003 e (53) 99972-2450 – 11.07.2018. Este 
edital encontra-se no site: www.michellileiloes.com.br  

 
           

               Juiz de Direito                                                                                                Michelli Felini Gal Lopes 
                       Leiloeira Oficial 


