
 
EDITAL DE LEILÃO 

INTIMAÇÃO DE O. L. G. 
DATAS: 24/03/2020 e 31/03/2020 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 JucisRS nº 270/2011, devidamente 
autorizada pela Exma. Sra. Dra. Juíza de Direito Paula Machado Abero Ferraz da Vara de Família e 
Sucessões da Comarca de Bagé - RS nos autos do Processo de Alimentos – Fase de Cumprimento de 
Sentença nº. 004/1.10.0011765-0, que K. M. B. G. e L. M. B. G. movem contra O. L. G., venderá em 
leilão público, na forma da lei, na modalidade presencial e ou pela internet na data, horário e local 
supra o seguinte bem:  
UM VEÍCULO GM/ VECTRA GLS, placa IFX4478, Ano Fab/Mod 1996/1997, cor prata. 
O bem se encontra com o réu na cidade de Novo Hamburgo/RS. 
Avaliação do bem: R$ 10.329,00 (Dez mil trezentos e vinte e nove 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. O bem não poderá ser 
vendido 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 10% (dez 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. 
INFORMAÇÕES: Consta registro de transferência com Reserva de Domínio. Maiores informações e 
vistorias dos bens com a leiloeira, fone (53) 3312-1003 e (53) 99972-2450 – 02.03.2020. Este edital 
encontra-se no site: www.michellileiloes.com.br  
 
 
 

           
               Juiz de Direito                                                                                                Michelli Felini Gal Lopes                          Leiloeira Oficial  
 


