
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO 

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

Datas:  18 de fevereiro e 25 de março de 2022 às 14 horas 

Local: site www.zagoleiloes.com.br 

Leilão exclusivamente eletrônico  

 

Proc. 0020596-29.2016.5.04.0221 < CÁSSIA SORAIA SANTOS DE FREITAS X NEW 

TECHNOLOGY ELEVADORES EIRELI – EPP E OUTROS (3), bem: Terreno urbano, sem 

benfeitorias, situado no balneário Magistério, no município de Balneário Pinhal, constituído dos lotas 18 

e 20 da quadra A-40, medindo 24 m. de frente nordeste, tendo nos fundos a mesma largura da frente, 

onde entesta com os lotes 17 e 19, por 25 m. de extensão de frente à fundos por ambos os lados, 

perfazendo a área superficial de 600 m², no quarteirão formado pelas ruas Santa Rosa, Rolante, Luciana 

de Abreu e Av. Atlântico, demais dados e confrontações constam das matrícula 18.012 do CRI de 

Tramandaí. Avaliação: R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais), Ônus: Doação com reserva de 

usufruto à Everton Cardoso de Carvalho, Marcelo Eduardo Guimarães Carvalho, Sinara Cristina Borges 

Carvalho e Edilaine Cardoso de Carvalho, Conforme Av.8/018.012, foi ajuizado uma ação de 

cumprimento de sentença processo 5019182-63.2016.8.21.0001. Observação: Conforme despacho 

proferido nos autos pela Juíza Dra Bruna Gusso Baggio, esclarece que reconhecida a fraude na doação, 

não subsiste o usufruto, o imóvel encontra-se cadastrado na Prefeitura Municipal sob o nº 109 da rua 

Santa Rosa. Proc. 0021031-32.2018.5.04.0221 < MARIA ALICE TOLEDO PINA X CLINICA 

NEFROLOGICA GUAIBA LTDA – EPP E OUTROS (3), bem: 01 veículo I/Nissan Versa, 16SV 

flex, ano/mod. 2012/2013, placas ITT 1567, renavam 495966398. Avaliação: R$ 32.000,00 (trinta e 

dois mil reais). 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.  Em se tratando de veículos, se constar no prontuário multa RENAINF, estas 

são por conta do arrematante. 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 25/03/2022 no mesmo horário e local para a 2ª Praça 
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