
                

 

 

 

 
  PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO DE GUAIBA 

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

                            Data: 19 de Novembro de 2021 e 26 de Janeiro de 2022 às 14 hs.  

 Fones: (53) 3228-3233  

                  Endereço Eletrônico: www.zagoleiloes.com.br 

 

LEILÃO EXCLUSIVAMENTE ELETRÔNICO  

 

Proc. 0043400-40.2006.5.04.0221 < JOSÉ DA SILVA SANGUINÉ X VIAÇÃO 

ALEGRIA LTDA 

Bem: Lote 11 da quadra “A”, do Loteamento Jardim Santa Rita, situado na zona urbana da 

cidade de Guaíba, no quarteirão formado pelas vias: Av. Estrutural, Via de Distribuição 

“A”, Av. Canal “A”, no interior pela Via Local “A”, Via Local “B” e Via Local “C”, com as 

seguintes características e confrontações: de forma retangular com 420 m², frente ao norte 

com a Avenida Estrutural em 10 m., fundos ao sul com o lote 16 em 10 m., lado a leste com 

o lote 12 em 42 m. e, lado a oeste com o lote 10 com 42 m., cujo lote está situado a 25m. da 

esquina com a Via de Distribuição “A”, cadastrado sob matrícula 10.722 do CRI de Guaíba, 

avaliado em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) 

 

CLECI AMABILE LEVY ZAGO, Leiloeira Oficial, devidamente compromissada nos 

autos, pelo Juiz da Vara do Trabalho de Guaíba, venderá na data e hora 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. 

Os lances poderão ser ofertados através do site www.zagoleiloes.com.br, devendo o 

interessado efetuar o cadastro no prazo de até 24 horas de antecedência do leilão. Em se 

tratando de veículos, se constar no prontuário multa RENAINF, estas são por conta do 

arrematante. 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 26/01/2022 no mesmo horário e local para a 2ª Praça. Em 

conformidade com a Portaria Conjunta nº 1.770, de 28 de Abril de 2020, Artigo 3º § 2º, 

do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, o leilão será realizado exclusivamente 

na modalidade eletrônica. 
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