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EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO DE PARTIDO DEM OCRATICO 
TRABALHISTA - RIO GRANDE DO SUL  
 
EXMº. SRº. DRº. CAETANO CUERVO LO PUMO, MMº. DESEMB ARGADOR DO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL, a utoriza FLÁVIO 
BITTENCOURT GARCIA, Leiloeiro Oficial, matrícula n°  093/94, a vender em público leilão, no 
dia 14 de outubro de 2022, até as 14:00 horas, exclusivamente na modalidade online, pelo site 
www.flaviogarcia.lel.br,  os bens penhorados nos autos do Processo  0000058-24.2014.6.21.0000 
que UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO  move contra PARTIDO DEMOCRATICO 
TRABALHISTA - RIO GRANDE DO SUL , assim descrito: DIVERSOS BENS - 1 armário de 
madeira e vidro, com 8 portas e 4 gavetas, avaliado em R$ 200,00;- 1 mesa redonda de madeira, 
avaliada em R$ 190,00;- 5 cadeiras estofadas, avaliadas em R$ 400,00;- 1 escrivaninha de madeira 
amarela, avaliada em R$ 150,00;- 1 cadeira estofada, avaliada em R$ 100,00;- 2 escrivaninhas de 
madeira cinza, avaliadas em R$ 200,00;- 4 cadeiras de espera pretas e estofadas, com 3 lugares, 
avaliadas em R$ 800,00;- 1 mesa mdf claro, avaliada em R$ 270,00;- 1 cadeira estofada, avaliada 
em R$ 100,00;- 1 impressora HP CB376A Laserjet, avaliada em R$ 650,00;- 1 CPU Megaware 
VPD DC Series 4Gb, avaliada em R$ 500,00;- 1 monitor Samsung, avaliado em R$ 260,00;- 1 
telefone Intelbras, avaliado em R$ 27,00;- 1 impressora HP Laserjet Pro MFPM428FDW, avaliada 
em R$ 1.900,00;- 7 arquivos de ferro preto com 4 gavetas, avaliados em R$ 2.030,00;- 1 mesa 
redonda de madeira cinza, avaliada em R$ 290,00;- 2 cadeiras estofadas, avaliadas em R$ 200,00;- 
1 monitor Dell S2240Lc, avaliado em R$ 250,00;- 1 armário cinza de madeira, avaliado em 
R$190,00;- 1 CPU Dell XPS com 1 teclado, avaliados em R$ 1.500,00;- 1 CPU Dell Service Tag 
99VYT73, avaliado em R$ 1.500,00;- 1 monitor Dell SE2419Hf, avaliado em R$ 1.250,00;- 1 
monitor Dell E1909Wc, avaliado em R$ 360,00;- 1 arquivo de ferro cinza com 4 gavetas dupladas, 
avaliado em R$ 480,00;- 1 mesa em "L" de canto, de madeira cinza, avaliada em R$ 120,00;- 1 
poltrona estofada preta, avaliada em R$ 125,00;- 2 escrivaninhas de madeira cinza, avaliadas em 
R$ 320,00;- 1 mesinha de madeira cinza, avaliada em R$ 70,00;- 1 escrivaninha de madeira cinza, 
avaliada em R$ 160,00;- 1 poltrona estofada cinza, avaliada em R$ 125,00;- 2 mesinhas de madeira 
cinza, avaliada em R$ 140,00;- 1 armário de madeira com 8 portas, avaliado em R$ 340,00;- 1 ar 
condicionado LG TSNH242SNW1, avaliado em R$ 3.100,00;- 2 estantes de metal com 6 
prateleiras, avaliadas em R$ 560,00;- 3 estantes de metal com 5 prateleiras, avaliadas em R$ 
690,00;- 4 estantes de metal com 8 prateleiras, avaliadas em R$ 1.160,00;- 1 armário cinza de 
madeira com duas portas;- 1 televisão Gradiente Plasma 42' Widescreen, avaliada em R$ 300,00;- 
1 mesa de som SR Staner BUX-08, avaliada em R$ 700,00;- 4 cadeiras beges estofadas, avaliadas 
em R$ 400,00;- 1 poltrona bege estofada, avaliada em R$ 170,00;- 4 caixas de som Attack, 
avaliadas em R$ 800,00;- 1 ar condicionado Carrier 42LUQC30C5, avaliado em R$ 4.600,00;- 1 
cadeira de espera com 3 lugares, avaliada em R$ 200,00;- 35 cadeiras estofadas com apoio para 
escrever, tipo escolar, avaliadas em R$ 2.100,00;- 1 ar condicionado Comfee 42MMCD12F5, 
avaliado em R$ 890,00;- 1 monitor Dell 1909WC, avaliado em R$ 360,00.- 1 teclado Connection, 
avaliado em R$ 20,00;- 1 mesa de som K Audio HX-802, avaliada em R$ 650,00.- 4 microfones de 
mesa Phantom Power 48v, avaliado em R$ 520,00;- 2 cadeiras pretas giratórias estofadas, 
avaliadas em R$ 300,00;- 2 caixas de som MS20, avaliadas em R$ 1.100,00;- 1 pedestal para 
microfone, avaliado em R$ 30,00;- 1 monitor Samsung B1930N, avaliado em R$ 310,00;- 5 
cadeiras pretas, com braços e estofadas, avaliadas em R$ 600,00;- 1 escrivaninha em mdf marrom 
escuro, avaliada em R$ 300,00;- 1 armário amarelo de madeira com 2 portas, avaliado em R$ 
300,00;- 1 armário pequeno em mdf escuro com 2 portas, avaliado em R$ 240,00;- 1 estante 
pequena de madeira com 4 prateleiras, avaliada em R$ 140,00;- 1 cofre Odeon de ferro tamanho 



médio, avaliado em R$ 400,00;- 1 armário cinza de madeira com 2 portas, avaliado em R$ 130,00;- 
1 ar condicionado Midea MSE-07HR, avaliado em R$ 750,00;- 1 cadeira executiva preta, giratória 
e com encosto para o braço, avaliada em R$ 350,00;- 1 mesa de metal com tampo de vidro em "L", 
avaliada em R$ 400,00;- 1 arquivo de ferro cinza com 4 gavetas, avaliado em R$ 290,00;- 1 arquivo 
de ferro preto com 4 gavetas, avaliado em R$ 290,00;- 1 armário pequeno de madeira com 3 
gavetas, avaliado em R$ 120,00;- 1 impressora multifuncional HP OfficeJet J3600, avaliada em R$ 
90,00;- 1 estante cinza de madeira com 2 portas e 3 prateleiras, avaliada em R$ 110,00;- 1 ar 
condicionado Midea sem modelo identificado;- 1 mesa de tampo de mármore rosa, com 
aproximadamente 6m de comprimento, avaliada em R$ 15.000,00;- 20 cadeiras estofadas, 
avaliadas em R$ 5.000,00;- 1 televisão Samsung LN40D503F7G, avaliada em R$ 500,00;- 1 ar 
condicionado marca e modelo não identificados;- 2 caixas de som Bravox, avaliadas em R$ 40,00;- 
1 escrivaninha com tampo de mármore rosa, avaliada em R$ 1.200,00;- 1 conjunto de sofás com 1, 
2 e 3 lugares, avaliado em R$ 2.500,00;- 1 mesa de centro com tampo de mármore rosa, avaliada 
em R$ 700,00;- 2 mesas de centro com tampo de mármore rosa, avaliadas em R$ 700,00;- 5 
cadeiras executivas pretas, giratórias e com descanso para os braços, avaliadas em R$ 1.750,00;- 1 
armário amarelo escuro em mdf com portas de correr, avaliado em R$ 420,00;- 1 chapeleiro 
marrom escuro, avaliado em R$ 90,00;- 1 ar condicionado Midea MSE-30HR, avaliado em R$ 
3.400,00;- 1 armário cinza de madeira com 2 portas, avaliado em R$ 50,00;- 1 escrivaninha cinza 
de madeira, avaliada em R$ 100,00;- 1 ventilador Arge de parede, branco, avaliado em R$ 40,00;- 1 
armário escuro de madeiras com 2 portas, avaliado em R$ 110,00;- 1 mesa branca em mdf de 6 
lugares, avaliada em R$ 230,00;- 6 cadeiras pretas assento rígido, avaliadas em R$ 600,00;- 1 
armário cinza de madeira marca Projeto de 2 portas, avaliado em R$ 170,00;- 1 geladeira Air Flow 
System DC38, avaliada em R$ 400,00;- 1 fogão Mueller de 4 bocas com forno, avaliado em R$ 
200,00;- 1 botijão de gás, avaliado em R$ 160,00.- 1 mesa de madeira redonda amarelo claro, 
avaliada em R$ 90,00;- 1 microondas Philco PMS24112FV, avaliado em R$ 220,00;- 1 armário 
branco de madeira de duas portas, avaliado em R$ 80,00;- 1 balcão de cozinha com 2 portas e 3 
gavetas e pia inox, avaliado em R$ 90,00;- 1 telefone Intelbras pleno, avaliado em R$ 27,00;- 4 ar 
condicionados Elgin PDQI-60000-2, avaliados em R$ 22.400,00;- 12 ventiladores de tetto de ferro 
Marlau, avaliados em R$ 1.620,00;- 76 cadeiras de espera com 4 lugares estofadas azuis, avaliadas 
em R$ 20.520,00;- 1 purificador de água eletrônico Consul anti bactericida, avaliado em R$ 
280,00.Avaliação total: R$ 117.634,00. Bens depositados com Reinaldo Fernandes da Conceição 
Júnior, na Rua Félix da Cunha, 311 - Porto Alegre/RS. A venda se fará por valor igual ou superior 
ao da avaliação, que poderá ser atualizada por ocasião do Leilão; não havendo licitantes, fica 
designado o dia  21 de outubro de 2022 até as 14:00, exclusivamente online no mesmo horário e 
local, para venda em 2º Leilão, pelo maior lanço oferecido, desde que não considerado vil. Em caso 
de arrematação, fixo em 10% a comissão do Leiloeiro que será paga no ato pelo arrematante. 
Havendo suspensão das praças por eventual acordo ou pagamento do débito, a comissão de 5% sobre 
o valor atualizado do débito será paga por retribuição devida ao Leiloeiro pelo trabalho desenvolvido; 
em caso de adjudicação, a comissão de 5% será de responsabilidade do Exeqüente; (Decreto n.º. 
21.981/32 - Art. 24 e § Único). Deverá o Sr. Leiloeiro cientificar aos potenciais interessados em 
adquirir o bem levado a hasta que perturbar ou fraudar arrematação judicial constitui crime 
punido com pena de detenção, nos termos do artigo 358 do Código Penal. Ficam os 
DEVEDORES INTIMADOS pelo presente Edital, desde que não encontrado pelo Sr. Oficial de 
Justiça. Informações no Fórum local, ou com o Leiloeiro pelos fones: (51) 3211-4449 ou 999-831-
620, www.flaviogarcia.lel.br e-mail: flaviobgarcia@terra.com.br, Caetano Cuervo Lo Pumo, 
Desembargador Eleitoral. 
 
 

Porto Alegre, 24 de junho de 2022. 
 

 

     CAETANO CUERVO LO PUMO                                            FLÁVIO BITTENCOURT GARCIA  
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