
 

 

EDITAL DE ALIENAÇÃO – VENDA DIRETA 

 

 

MICHELLI FELINI GAL LOPES, Leiloeira Oficial, matrícula Jucergs nº 270/2011, 

devidamente autorizada pelo Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito Marco Luciano Wächter da Vara 

Judicial da Comarca de Pinheiro Machado - RS, nos autos do processo de Conhecimento nº. 
117/1.12.0000172-8, que M. F. M. M. move contra F. T. A. E. venderá através de 

alienação de iniciativa particular – Venda Direta, conforme Art. 880 CPC, na forma da lei, o 

seguinte bem:  

VEÍCULO/ FIAT UNO MILLE ECONOMY, Ano Fab/Mod 2012/2013, cor preta, placa 

ITI4005. 

O bem se encontra em posse do réu na cidade de Candiota/ RS 

Valor total da avaliação R$ 15.500,00 (Quinze mil e quinhentos 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: BANCO ITAÚ VEÍCULOS SA, bem como os interessados. O bem 

será ofertado pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, iniciando-se com a 

homologação judicial do edital, sendo que não poderá ser vendido por valor 

inferior ao da avaliação. Caso não haja propostas para pagamento à vista, será 

aceito pagamento parcelado em no mínimo cinco vezes, mediante depósito 

judicial nos autos, até o dia 10 de cada mês, restando o próprio bem como 

garantia. As propostas de aquisição deverão ser formalizadas e protocoladas 
no escritório da leiloeira, situado na Av. Marcílio Dias, nº 1101, Bagé-RS, as 

quais serão encaminhadas ao juízo competente, cuja efetivação da aquisição 

somente dar-se-á mediante a homologação judicial. O arrematante pagará, ao 

leiloeiro, comissão de 10% (dez por cento) sobre o valor da arrematação.  Em 

caso de suspensão da venda por acordo entre as partes, pagamento ou 

parcelamento da dívida, os honorários do leiloeiro correrão por conta do 

executado. INFORMAÇÃO: Veículo alienado ao BANCO ITAÚ VEÍCULOS SA.  
Em 23.04.2019. Maiores informações e vistorias dos bens com a leiloeira, fone 

(53) 3312-1003 e (53) 99972-2450 – Este edital encontra-se no site: 

www.michellileiloes.com.br  

 

           

               Juiz de Direito                                                                       Michelli Felini Gal Lopes 

         Leiloeira Oficial 

 

              

 



 

 


