
 

                           

 

 
  PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO DE GUAIBA 

                        EDITAL DE 1º E 2º Leilão/Praça - INTIMAÇÃO 

                             Data: 06 de Dezembro de 2019 e 07 de Fevereiro de 2020 às 14 hs  

                        Local: Rua Serafim da Silva, 120 – Guaiba / RS 

                       Fones: (53) 3228-3233 e 98117-4800 

                          Site: www.zagoleiloes.com.br 

LEILÃO ELETRÔNICO E PRESENCIAL 

Proc. 0021868-58.2016.5.04.0221 < ELISANDRO DAMACENO DE LIMA E OUTROS (48) X 

MARSON SERVIÇOS LTDA E OUTROS (8) 

Bem (ns): 01 terreno, constituído dos lotes 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

20, 21, 22, 23, 24 e 25 da Quadra “UG”, com área de 9.399,00 m² do loteamento denominado Parque 

Nossa Senhora Medianeira, zona urbana, no município de Eldorado do Sul, com 170 m. de frente ao 

NO, no alinhamento da rua Edmundo Schuchow, 78 m. de frente ao NE, no alinhamento da rua João 

Batista Conzatti, 79 m. de frente ao SE, no alinhamento da rua Seberi, 39 m. ao SO na divisa com o 

lote 26,  60 m. ao SE, dividindo-se com os lotes 26, 27, 28, 29 e 30, defletindo 12 m. ao SO,  na 

divisa com o lote 04, defletindo novamente para SO, por 31 m., também na divisa com o lote 04, e 

fechando o polígono, 27 m. ao SO, no alinhamento da Av Mal. Cândido Mariano da Silva Randon, 

onde faz frente, localizado no quarteirão formado pelas ruas João Batista Conzatti, rua Seberi, Av 

mal. Cândido Mariano da Silva Rondon e Rua Edmundo Schwuchow. A área compreendida pelos 22 

terrenos, possui três esquinas com cercamento, 4 portões para carretas, 8 pavilhões e portões de 

contra peso, possui guarita e 2 casas de armazenamento, além de vestiários e sala administrativa, sala 

de compressores, salão festas, refeitórios e banheiros. Há também 2 transformadores de 225 KVAR, 

totalizando 450 KVAR, ao todo são 4.150 m² de área coberta. Imóvel registrado no livro 02 do CRI 

de Guaíba sob a matricula 57.777, avaliado em R$ 10.500.000,00 (Dez milhões e quinhentos mil 

reais) 

Proc. 0021957-18.2015.5.04.0221 < CARMEM BEATRIZ QUEIROZ DA SILVA X PAULO 

RENATO DA SILVA 

Bem (ns): 01 automóvel Renault/Logan, cor preta, placa IRD 9577, ano/mod 2010/2011, renavan 

00250389142, avaliado em R$ 15.000,00 (Quinze mil reais) 

Proc. 0020210-96.2016.5.04.0221 < NILSON DA ROSA X ADELAR CONSTRUÇÕES LTDA – 

EPP E OUTROS (2) 

Bem (ns): 01 veículo Kia/Sportage LX 2.0 G2, placa IPE 1999, ano/mod 2007/2008, cor preta, 

avaliado em R$ 10.000,00 (Dez mil reais) 

CLECI AMABILE LEVY ZAGO, Leiloeira Oficial, devidamente compromissada nos autos, pelo 

Juíz da Vara do Trabalho de Guaiba, venderá na data, hora e local supracitados, pela melhor oferta, 

pagamento nos termos dos parágrafos 2º e 4º do artigo 888 da CLT. Os bens serão vendidos no 

estado em que se encontram. A venda será à vista, mais comissão de leilão de 5 % (cinco por cento) 

sobre o valor da arrematação mais despesas administrativas.  Quem desejar ofertar lances pela 

internet através do site www.zagoleiloes.com.br, devem efetuar o cadastro no prazo de até 24 horas 

de antecedência do leilão. Ficam intimadas as partes, usufrutuários, devedores, cônjuges e credores 

hipotecários, bem como os representantes legais, que não forem intimados pessoalmente, ficam 

também por este intimado. As despesas pertinentes às hastas públicas ficam por conta do 

arrematante, conforme Lei 6.830/80, artigo 23. Caso os bens não sejam vendidos nesta 1ª Praça, fica 

já designada à data de 07/02/2020 no mesmo horário e local para a 2ª Praça. 
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