Leilão Trabalhista TRT 4ª Região Venda pela melhor oferta
1º Leilão: 24/04/2019 - 14:00
Local: Rua Câncio Gomes, 661 , Bairro Floresta, Porto Alegre - RS

LOTE: 001 Processo: 0021741-86.2017.5.04.0027

Apartamento nº 608 do Edifício Residencial Villagio Di Napoli, localizado no 8º paviamento, de frente, de
cobertura, com entrada pelo número 550 da rua Assunção, com 235,71 m² de área real global, sendo 190,87 m²
de área real privativa, matriculado no Registro de Imóveis da 4ª Zona de Porto Alegre (livro nº 2 Registro Geral)
sob o nº 101.808. Espaço - Estacionamento número 58 do Edifício Residencial Villagio Di Napoli, Localizado no
primeiro Paviamento, coberto, com 13,80m² de área global, sendo 12m² de área real privativa, matriculado no
registro de imóveis da 4ª zona de Porto Alegre (livro nº 2 Registro Geral) sob o nº 101.753.Espaço
estacionamento nº 57 do Edi cio Villagio Di Napoli, localizado no primeiro pavimento, coberto, com 13,80m²,
sendo 12m@ de área real privativa, matriculado no Registro de imóveis da 4ª zona de Porto Alegre ( livro nº2
registro Geral) sob o nº 101.754 Avaliado: R$935.000,00( novecentos e trinta e cinco mil reais) Avaliação:
R$0,00 | Lance Mínimo: R$0,00
LOTE: 002 Processo: 00006870620135040027

Imóvel situado no bairro Agronomia, no quarteirão formado pelas ruas A(atual Francisco de Sá Brito), Av. Bento
Gonçalves, rua Tijuca e rua Pedro Pereira de Souza o terreno no lugar denominado Jardim Geraldo Santana
antigo Jardim Universitário, loteado na prefeitura municipal sob nº 205, constituído do lote 10 da quadra E,
medindo 10m de frente ao leste, á rua Pedro Pereira Souza, por 32m de extensão da frente ao fundo, por ambos
os lados, tendo nos fundos a mesma largura da frente, onde entesta com um arroio existente, com o qual se
divide por um lado ao distando 91m da rua Francisco de Sá Brito e dividindo-se pelo outro lado ao norte com
terreno da vendedora sobre o terreno há uma casa de alvenaria em construção com aproximadamente
150,00m² de área. Avaliação R$ 560.000,00 Avaliação: R$0,00 | Lance Mínimo: R$0,00
LOTE: 003 Processo: 0000570-75.2013.5.04.0007

Apartamento 203, do Edifício Santa Cruz, localizado na Rua dos Andradas, nº 1234, centro, Porto Alegre RI 1ª
zona sob nº 133027. Avaliação R$250.000,00 Avaliação: R$0,00 | Lance Mínimo: R$0,00
LOTE: 004 Processo: 0021241-80.2017.5.04.0007

Box nº 19 do condomínio Green Hill Residencie, com acesso à direita de quem vem da portaria pelo acesso A,
Junto ao play Ground, localizado paralelo, e a leste da casa 123, sendo o 2º, a contar do oeste para leste,
descoberto, com área real privativa de 12m², área de uso comum de 1,03m², perfazendo uma área real total de
13,03m², correspondendo-lhe a fração ideal de 0,000360, o terreno da avenida Cavalhada nº6023 co do RI de
imóveis da 3º zona de Porto Alegre m área de 14.109,94m@ e demais características e confrontações conforme
matrícula nº82.261 Avaliado:R$20.000,00 Avaliação: R$0,00 | Lance Mínimo: R$0,00

