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EDITAL DE PRAÇA E INTIMAÇÃO 
 

 

1º LEILÃO: 22 de junho de 2021 – às 14hs30mim. 
2º LEILÃO: 29 de junho de 2021 – às 14hs30mim. 

ELETRÔNICO: www.alemaoleiloeiro.com.br 
 
 
 FRANCISCO HILLESHEIM, leiloeiro oficial, devidamente autorizado 
pela Meritíssima Doutora Mônica Marques Giordani, Juíza de Direito do Juizado 
Especial Cível da Comarca de Passo Fundo/RS, venderá no dia, hora e portal acima 
citados, na modalidade ELETRÔNICA, bem a seguir descrito, referente ao 
Processo nº. 9003418-64.2020.8.21.0021 que Marcio Gilberto Rambo litiga com 
Mafalda Teixeira do Carmo:  

Fiat/Palio EX, cor prata, ano/mod. 2002/2003, placa IKX 8636, chassi 
9BD17140632231655, Renavam 793803144. 
Avaliado em R$ 11.102,00 (onze mil cento e dois mil reais).  
Ônus: Debito junto ao Detran/RS R$ 326,24 
GRAVAMES: Veículo com averbação de Execução. 
Localização do Bem: Deposito Judicial – Travessa Celso Ribeiro, n.º 166 – Passo 
Fundo/RS. 

Se não houver licitante, dito bem, será levado à 2º Leilão, pela melhor oferta, 
desde que não caracterize preço vil, conforme Art. 891 do CPC. A arrematação 
far-se-á mediante o pagamento imediato do preço pelo arrematante, conforme Art. 
892 do CPC. Ficarão ao encargo do arrematante, despesas com transferência de 
titularidade e demais atos necessários ao registro do veículo. O bem será vendido 
no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus do interessado 
verificar suas condições. Deverão os licitantes comparecer no dia, hora e portal 
acima citado, ofertar lances online através do portal www.alemaoleiloeiro.com.br. 
Comissão do leilão: dez por cento sobre o valor da arrematação. Ficam intimados os 
devedores, pelo presente edital, suprindo, assim, as exigências contidas no Art. 889 
do CPC. Acaso não houver licitante, proceder-se-á a VENDA DIRETA do bem, 
pelo valor de avaliação, conforme determinado. Informações com o leiloeiro pelos 
fones (54) 99626-8585 e 99605-0234 ou www.alemaoleiloeiro.com.br. 
 
 
 
 
  Francisco Hillesheim                                             Mônica Marques Giordani 
    Leiloeiro Oficial                                                          Juíza de Direito 
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