
 

                                       

 

 

 

 

 

PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO DE PELOTAS 

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

Datas: 17 de Agosto de 2020 e 21 de Setembro de 2020 às 14 horas. 

Fones: (53) 98111-3533 | 33070186 

Endereço eletrônico: www.zagoleiloes.com.br 

 

LEILÃO EXCLUSIVAMENTE ELETRÔNICO  

 

1ª Vara do Trabalho 

Proc. 0165300-21.1990.5.04.0101 < AGNES KOHLER E OUTRA X RUY PESCE HOSNI E 

OUTROS (3) 

Bem (ns): 50% do imóvel, consistente e, um sobrado, contendo duas residências, localizado a Rua 

Felix da Cunha nºs 768 e 770, com três aberturas de frente oeste no pavimento térreo por igual 

número de aberturas no pavimento superior, edificado em terreno próprio que mede 9,25 m. de frente 

por 42.40 m. de fundos, cadastrado sob matricula 17.585 do CRI da 2ª Zona de Pelotas, avaliado em 

R$ 550.000,00 (Quinhentos e cinquenta mil reais) 

JOHN LEVY ZAGO AMARAL, Leiloeiro Oficial, JUCIS/RS 369/2018, devidamente 

compromissado nos autos, pelo juiz da 1ª Vara do Trabalho de Pelotas, 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.  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 21/09/2020 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 pelo site 

www.zagoleiloes.com.br. 
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