
                     

                                    
 

 

 

 

 

PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO DE PELOTAS 

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

                           Datas: 27 de Janeiro de 2022 e 08 de Março de 2022 às 14 h  

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

Endereço Eletrônico: www.zagoleiloes.com.br 

 

LEILÃO EXCLUSIVAMENTE ELETRÔNICO  

 

3ª Vara do Trabalho. 

Proc. 0020037-96.2020.5.04.0103 < CARLOS LUIS SILVEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS (9) X 

CERAMICA BONOW LTDA - EPP 

Bem (ns): O imóvel consistente em um terreno, de formato irregular, com área superficial de 3.478,54 m², 

caracterizado como lote 1 da quadra H, do Loteamento da área industrial do Município de Canguçu, 

localizado na zona rural, lugar denominado Lacerda, 1º distrito, demais características e confrontações 

constantes da matricula 18.496 do CRI de Canguçu. - O imóvel consistente em um terreno, de formato 

retangular, com área superficial de 3.500,00 m², caracterizado como lote 2 da quadra H, do Loteamento da 

área industrial do Município de Canguçu, localizado na zona rural, lugar denominado Lacerda, 1º distrito, 

demais características e confrontações constantes da matricula 18.497 do CRI de Canguçu. - O imóvel 

consistente em um terreno, com área superficial de 3.500,00 m², caracterizado como lote 3 da quadra H, do 

Loteamento da área industrial do Município de Canguçu, localizado na zona rural, lugar denominado 

Lacerda, 1º distrito, demais características e confrontações constantes da matricula 18.498 do CRI de 

Canguçu. - O imóvel consistente em um terreno, de formato irregular, com área superficial de 3.478,54 m², 

caracterizado como lote 4 da quadra H, do Loteamento da área industrial do Município de Canguçu, 

localizado na zona rural, lugar denominado Lacerda, 1º distrito, demais características e confrontações 

constantes da matricula 18.499 do CRI de Canguçu. Sobre os quatro terrenos encontra-se construída uma 

benfeitoria consistente em um pavilhão industrial, com área aproximada de 4.125 m², estando todo murado 

no perímetro, contendo ainda em seu interior uma casinha simples de alvenaria que funcionava como 

escritório e um pavilhão menor, com aproximadamente 250 m² de área, com hipotecas ao Banco do Brasil 

S.A, indisponibilidades nos processos 0020044-85.2020.5.04.0104, 0020054-28.2020.5.04.0102 e 0020456-

16.2020.5.04.0104. Total da avaliação R$ 1.200.000,00 (Um milhão e duzentos mil reais) 

 

CLECI AMABILE LEVY ZAGO, Leiloeira Oficial, devidamente compromissada nos autos, pelos juízes 

da 3ª Vara do Trabalho de Pelotas, 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. 

Os lances deverão 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. 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 09/03/2022 no mesmo horário para a 2ª Praça.  
 

http://www.zagoleiloes.com.br/

