JUSTIÇA DO TRABALHO DE ROSÁRIO DO SUL/RS - (JOSÉ
LÁZARO)
1º Leilão: 15/07/2019 - 10:30
2º Leilão: 22/07/2019 - 10:30
Leiloeiro: José Lazaro Ribeiro Menezes
Local: Rua Amaro Souto, nº2327, Átrio Justiça do Trabalho, Rosário do Sul-RS.

LOTE: 001

Processo: 0000131-16.2015.5.04.0841

Uma fração ideal de 25% de um terreno com área de 111m², vale dizer 25% dos 111m², sem benfeitorias, na zona urbana de Rosário do
Sul, quadra nº09 da planta dos terrenos, dentro de maior área, matriculada sob nº6.900 do CRI de Rosário do Sul. Proprietário Élder
Fernandes Riella (R-4/6.900). Avaliado a fração ideal de 25% em R$500,00 (quinhentos reais). Uma fração ideal de 25% de um
terreno com área de 345,42m², vale dizer 25% dos 345,42m², sem benfeitorias, na zona urbana de Rosário do Sul-RS, quadra nº09
da planta dos terrenos, dentro de área maior, matriculada sob nº7.096 do CRI de Rosário do Sul. Proprietário Élder Fernandes Riella
(R-3/7.096). Avaliada a fração ideal 25% em R$1.500,00 (hum mil e quinhentos reais). Uma fração ideal de 25% de um terreno com
área de 286,38m², vale dizer 25% dos 286,38m², sem benfeitorias, sita na zona urbana de Rosário do Sul-RS, quadra nº09 da planta
dos terrenos, Vila Barbosa, dentro de maior área, matriculada sob nº7.241 do CRI de Rosário do Sul. Proprietário Élder Fernandes
Riella (R-3/7.241). Avaliado fração ideal 25% em R$1.100,00 (hum mil e cem reais). Uma fração ideal de 25% de um terreno com área
de 230m², vale dizer 25% dos 230m², sem benfeitorias, sita na zona urbana de Rosário do Sul/RS, quadra nº09 da planta dos
terrenos, na rua “F”, distante 33m das Flores, dentro de maior área matriculada sob nº6.190 do CRI de Rosário do Sul/RS.
Proprietário: Élder Fernandes Riella (R-4/6.190). Avaliado fração ideal 25% em R$1.000,00 (hum mil reais). Avaliação: R$4.100,00 |
Lance Mínimo: R$2.050,00
LOTE: 002

Processo: 0020087-47.2017.5.04.0841

Automóvel VW/Gol 1.0 16V Plus, cor verde, 2 portas, ano/modelo 1997/1998, placa IHA 6091, RENAVAM 00690222530,
aparentando estar parado há algum tempo, estado geral da lataria e interior regular, compatíveis com o ano de fabricação, pneus em
estado regular, porém necessitando de pequenos reparos mecânicos, veículo sem bateria e com mangueiras/dutos
desconectados/desplugados, avaliado em R$6.300,00 (seis mil e trezentos reais). Obs.: No registro do veículo acima mencionado
consta a existência de débito a título de licenciamento e seguro DPVAT, ambos referentes ao exercício de 2019. Avaliação:
R$6.300,00 | Lance Mínimo: R$3.150,00
LOTE: 003

Processo: 0020187-65.2018.5.04.0841

Veículo VW/Saveiro CLI 1.8, placa HRJ 6089, RENAVAM 00674586476, cor prata, ano/modelo 1997/1997, em estado de conservação
ruim, necessitando troca do motor de arranque e bateria nova, pneus em estado regular, interior e lataria compatíveis com o ano de
fabricação, avaliado em R$9.500,00 (nove mil e quinhentos reais). Avaliação: R$9.500,00 | Lance Mínimo: R$4.750,00
LOTE: 004

Processo: 0020082-25.2017.5.04.0841

Um trator para cortar grama, motor à combustão, marca Husqvarna, cor laranja, modelo LT131, ano de fabricação 2008, sem a
bateria e sem plataforma da lâmina (a qual foi retirada para conserto), avaliado em R$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).
Avaliação: R$5.500,00 | Lance Mínimo: R$2.750,00
LOTE: 005

Processo: 0020219-70.2018.5.04.0841

Veículo Ford Fiesta GL, placa IJQ5851, cor prata, RENAVAM 00743670884, ano/modelo 2000/2000, em bom estado de
conservação, com pneus bons, em pleno funcionamento, avaliado em R$8.500,00 (oito mil e quinhentos reais). Obs.: No registro do
veículo acima mencionado consta a existência de débito a título de licenciamento, IPVA, seguro DPVAT e infração (aguardando
prazo para defesa), proprietário: Onildo Gonçalves Dellavechio. SUSPENSO Avaliação: R$8.500,00 | Lance Mínimo: R$4.250,00

