
 

EDITAL DE LEILÃO 

INTIMAÇÃO DE SUCESSÃO DE JESUS SILVEIRA PINTO E LEONARDO BRIÃO MOLINS PINTO 

DATA: 29/09/2021 E 06/10/2021 
HORA: 14:00 horas 

LOCAL: Através do site: 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 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. 004/1.18.0008039-5, 
do bem ficado por falecimento de  JESUS SILVEIRA PINTO em que é inventariante LEONARDO 
BRIÃO MOLINS PINTO, venderá em leilão público, na forma da lei, na modalidade on-line nas 
datas, horário e local supra os seguintes bens:  

MOTOCICLETA – HONDA/CG125, Ano/mod 1982, Placa IDO0056, cor azul. Em precário estado de 
conservação. 
Avaliação do bem: R$ 1.000,00 (Hum mil reais) 
 
VEÍCULO – UNO MILLE FIRE, Ano/mod 2001/2002, Placa IKI9719, cor azul. Em precário estado de 
conservação. 
Avaliação do bem: R$7.360,00 (Sete mil trezentos e sessenta reais) 

Valor total da avaliação: R$ 8.360,00 (Oito mil trezentos e sessenta reais) 

Os bens se encontram na Rua Melanie Granier, nº 1130 Bagé/RS. 

 
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, MARIA HELENA DE 
OLIVEIRA MORAES; EDUARDO DE OLIVEIRA MORAES, MÔNICA DE OLIVEIRA MORAES; SUELY 
GONZALES ALVES.  Os bens não poderão ser vendidos por valor inferior ao da avaliação. Os 
interessados em participar do leilão poderão dar lances, no dia e hora marcados para realização do 
leilão, 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. Maiores informações e vistorias dos bens com a leiloeira, fone (53) 3312-1003 e (53) 
99972-2450 – 19.08.2021. Este edital encontra-se no site: www.michellileiloes.com.br  
 
 
 

        
               Juiz de Direito                                                                                                Michelli Felini Gal Lopes 
                          Leiloeira Oficial 
 


