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Proc. 0020799-20.2018.5.04.0221 < JORGE LUIZ DOS SANTOS X INSTITUTO GLORIA TENIS 

CLUBE, bem: Terreno situado no loteamento “Residencial Jardim dos Lagos”, constituído do lote nº 24 

da quadra 33, com área superficial de 300m², localizado na quadra formada pelas terras que são ou foram 

de Sucessores Ismael Chaves Barcellos e do Dr. Ernesto Costa Gama ao Nordeste, Rua 8 ao Sudeste, Rua 

9 ao Noroeste, com as seguintes medidas, sobre ao alinhamento da Rua 8 mede 10,00 metros com igual 

largura aos fundos, ao Noroeste, onde entesta com o lote 15 mede 30,00 metros em ambos os lados, 

confrontando-se ao Sudoeste com o lote 25 e ao Nordeste com o lote 23, dista sobre o alinhamento da 

Rua 8 (atual Rua Tio Bilia), da esquina com a Rua 12, que lhe fica a Sudoeste, 145 metros, lote baldio 

sem infraestrutura, demais dados constam na matrícula nº 40.441 do livro 2 do Cartório de Registro de 

Imóveis de Guaíba, Avaliação: R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais), Ônus: penhora em favor da 

FUSERGS – Fundação dos servidores do Sesi no Rio Grande do Sul, este bem também garante o 

processo 0000621-94.2011.5.04.0221 e consta a indisponibilidade no processo nº 0020025-

07.2014.5.04.0002. John Levy Zago Amaral, Leiloeiro Oficial, matr. nº 369, compromissado nos autos, 

pelo Juiz da Vara do Trabalho de Guaíba, venderá na data, hora e local supracitados, pela melhor 

oferta, pagamento nos termos do artigo 888 da CLT, os bens são arrematados no estado em que se 

encontram. O interessado deve efetuar lances e cadastro prévio ao leilão através do site 

www.zagoleiloes.com.br. Ficam intimadas as partes, eventuais usufrutuários, devedores, cônjuges, 

credores hipotecários e representantes legais, que não forem intimados pessoalmente, ficam também por 

este intimado. A comissão do leiloeiro de 5% e despesas pertinentes às hastas públicas ficam por conta do 

arrematante, eventuais procedimentos e despesas de remoção e transferência patrimonial dos bens 

arrematados são por conta do arrematante. Caso os bens não forem vendidos nesta 1ª Praça, fica 

designada à data de 11/03/2022 no mesmo horário e local para a 2ª Praça 
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