PODER JUDICIÁRIO - ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PELOTAS
EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO
Processo nº: 022/1.17.0000156-4, Natureza: Execução de título
extrajudicial, Autor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,
Réu: ESPÓLIO DE DANIEL MOISÉS SILVEIRA BARRETO, Objeto: venda em
1º leilão em 25 de maio de 2022 e 2º leilão em 9 de junho de 2022, ás
14:00 horas, o leilão será somente eletrônico pelo site
www.zagoleiloes.com.br, Bens: Veículo VW/Polo Class 1.8 MI ano/modelo
1997/1998, placa LZR5E39, cinza, gasolina, 100CV, renavam 686860187.
Avaliação: R$ 7.766,00 (sete mil setecentos e sessenta e seis reais) Ônus:
Restrição Renajud Penhora e comunicação de venda a João Paulo Chagas
Viegas CPF nº 048.185.020-14 em 16/12/2020 Comunicado: Se não houver
lanço superior ao valor de avaliação será realizado o 2º leilão, na data,
horário e local supracitados pela melhor oferta, inadmitindo preço vil nos
termos do artigo 891 do CPC, pagamento nos termos do artigo 892 do CPC,
admitido a apresentação de proposta parcelada nos termos do artigo 895 do
CPC, o licitante deverá efetuar lances e cadastro prévio ao leilão no site do
leiloeiro, bens vendidos no estado em que se encontram, no caso de
alienação os créditos que recaem sobre o bem sub-rogam-se sobre o
respectivo nos termos do artigo 908 § 1º do CPC, correrá por conta do
arrematante o pagamento da comissão do leiloeiro acrescido de eventuais
despesas pertinentes as hastas públicas as quais deverão ser consultadas
pelo interessado, os procedimentos e custos de remoção e transferência
patrimonial dos bens arrematados são a cargo do arrematante. Intimação:
O(s) devedor(s), eventual(is) cônjuge(s), credor(es), caso não encontrado(s)
para cientificação pessoal, fica(m) por este intimado(s).
Leiloeiro Oficial: John Levy Zago Amaral
Juiz de Direito: Dr. Marcelo Malizia Cabral
Escrivã: Clair Terezinha da Silva Rodrigues

