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JUSTIÇA DO TRABALHO DE ALEGRETE/RS - (LUIZ FERNANDO)
1º Leilão: 06/10/2020 - 10:30
2º Leilão: 13/10/2020 - 10:30
Local: www.santamarialeiloes.com.br
Leiloeiro: Luiz Fernando Moraes da Cruz
Observações:

LOTE: 01

Processo: 0000011-38.2012.5.04.0821

um terreno, situado nesta cidade de General Câmara, com frente à rua Senador Florêncio, quadra nº56, com as seguintes medidas e confrontações: ao
Norte frente, medindo 11,20m, dividindo-se com a rua Senador Florêncio; ao Sul, medindo 7,15m dividindo-se com terrenos de propriedade de Adacildo
Rodrigues Kersting e sua mulher; ao Oeste, medindo 32m dividindo-se com terrenos de propriedade de Albino Pereira Brum e ao Leste, medindo 30m,
dividindo-se com terrenos de propriedade de Adacildo Rodrigues Kersting, perfazendo a área de 284,58m². Matricula nº3.338 do CRI de General
Câmara/RS. Avaliado em R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais). Obs.: Sobre o referido terreno existe uma casa de alvenaria não averbada. Depositário:
O Reclamado. Localização: Rua Senador Florêncio, nº440, General Câmara/RS AVALIAÇÃO: R$ 180.000,00 | LANCE MÍNIMO: R$ 90.000,00
LOTE: 02

Processo: 0020423-77.2018.5.04.0821

um veículo caminhonete carroceria aberta, à gasolina, Volkswagen, saveiro CLI, ano e modelo 1997/1997, cor predominante vermelha, placas IGF9268,
RENAVAM 00674065255, avaliada em R$11.500,00 (onze mil e quinhentos reais). AVALIAÇÃO: R$ 11.500,00 | LANCE MÍNIMO: R$ 5.750,00
LOTE: 02a
*Um veículo marca Mitsubishi MMC/L200 OUTDOOR, ano e modelo 2010/2011, cor predominante preta, placas IRR4674, RENAVAM 299021939,
caminhonete cabine dupla, à diesel , com caixa de câmbio avariada, avaliada em R$40.401,00 (quarenta mil e quatrocentos e um reais). Depositário: Luiz
Fernando Moraes da Cruz. Localização: Depósito Judicial – rua Treze de Maio, 1400, Santana do Livramento/RS AVALIAÇÃO: R$ 40.401,00 | LANCE
MÍNIMO: R$ 20.200,50
LOTE: 03

Processo: 0000036-17.2013.5.04.0821

Um prédio de alvenaria de dois andares, situado na Rua Mariz e Barros, 847, descrito na matricula nº16.693 do CRI de Alegrete. Obs. Há uma pequena
construção nos fundos não averbada medindo aproximadamente 35m², composta por 2 cômodos e um banheiro (em construção), avaliado em
R$200.000,00 (duzentos mil reais). Depositário: a reclamada. Local Rua Maris e Barros 847, centro, Alegrete/RS. AVALIAÇÃO: R$ 200.000,00 | LANCE
MÍNIMO: R$ 100.000,00
LOTE: 04

Processo: 0000005-60.2014.5.04.0821

*Imóvel de Juliano Milano Moreira: (Av-31/5.809): A PARTE IDEAL com a área de 12.917,50m², localizada dentro da parte ideal da fração de campo acima
descrita, com a área de 38.752,50m², em condomínio na área constante da matrícula, (R-9, R-10, R-11, R-12, R-13, R-14, R-15 e R-18 da matr. 5.809), com
todas as suas características e confrontações, dentro de UMA FRAÇÃO MAIOR de campo com área de cento e cinquenta e cinco mil e dez metros
quadrados (155.010m².), com matos e aramados correspondentes, situada no 1º subdistrito deste município, à margem esquerda do rio Ibirapuitã, na
Sesmaria dos Vargas, confrontando ao Norte, com propriedade da 12ª Cia. de Comunicações; ao Sul, com Ceifaoeste Ltda; Gosvino Temp e Armazéns
Gerais Alegretense Ltda; e, ao Oeste, com terreno da Prefeitura Municipal, denominado Vila Piola e, ao Leste, com Carlos Leão Alves de Souza e Carlos
Heitor de Oliveira Belleza e com terreno de propriedade da rma Armazéns Gerais Alegretense Ltda, havida a parte ideal de 12.917,50m², conforme
Registro 21 da matrícula número 5.809 do CRI desta comarca, avaliada em R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais), considerando que a fração está
localizada em área urbana. *Imóvel de Diego Milano Moreira: (Av-30/5.809): A PARTE IDEAL de um imóvel rural, constante no R-19 da matrícula 5.809 do
Cartório de Registro de Imóveis de Alegrete, com a área de 12.917,50m², localizada dentro da parte ideal da fração de campo da mesma matrícula, com
área de 38.752,50m², em condomínio na área constante da matrícula, (R-9, R-10, R-11, R-12, R-13, R-14, R-15 e R-18 da matr. 5.809), com todas as suas
características e confrontações, dentro de UMA FRAÇÃO MAIOR de campo com área de cento e cinquenta e cinco mil e dez metros quadrados
(155.010m².), com matos e aramados correspondentes, situada no 1º subdistrito deste município, à margem esquerda do rio Ibirapuitã, na Sesmaria dos
Vargas, avaliada em R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais). Depositário: Diego Milano Moreira. Localização: 1ºSubdistrito deste município, à margem
esquerda do rio Ibirapuitã, na Sesmaria dos Vargas(próximo à Vila Piola) – Alegrete/RS. AVALIAÇÃO: R$ 360.000,00 | LANCE MÍNIMO: R$ 180.000,00
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LOTE: 05

Processo: 0000093-64.2015.5.04.0821

O BOX número 17 do Edifício Itapevi, situado nesta cidade na Rua Vasco Alves, nº 137, no Quarteirão formado pelas ruas Vasco Alves, general Sampaio,
Barão do Cerro Largo e Dr. Quintana, Box esse nº 17 - no fundo do terreno, o 14º à direita de quem entra no terreno, devidamente demarcado e numerado,
com área útil de 15,50m²; área de uso comum de 5,2242m². E área total de 20,72m². A este box corresponde uma fração ideal de 0,0056878 no terreno e
coisas de uso comum, conforme Registro 3 da matrícula 16.353 do CRI desta Comarca, AVALIADO em R$30.000,00 (trinta mil reais). ÔNUS: cfe Av4/16353 penhora para a Reclamante. *- O BOX número 16 do Edifício Itapevi, situado nesta cidade na Rua Vasco Alves, nº137, no Quarteirão formado
pelas ruas Vasco Alves, general Sampaio, Barão do Cerro Largo e Dr. Quintana. Box esse nº 16 - no fundo do terreno, o 13º à direita de quem entra no
terreno, devidamente demarcado e numerado, com área útil de 15,50m²; área de uso comum de 5,2242m². E área total de 20,72m². A este box corresponde
uma fração ideal de 0,0056878 no terreno e coisas de uso comum, conforme Registro 3 da matrícula 16.352 do CRI desta Comarca, AVALIADO em
R$30.000,00 (trinta mil reais). ÔNUS: cfe Av-4/16.352 penhora para a Reclamante. AVALIAÇÃO: R$ 60.000,00 | LANCE MÍNIMO: R$ 30.000,00
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