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1ª VARA CÍVEL DE ROSÁRIO DO SUL/RS - (JOSÉ LÁZARO JUNIOR) 

 

1º Leilão:  09/09/2021 – 10:30 

2º Leilão:  16/09/2021 – 10:30 

Local: www.mercadoleiloes.com.br 

Leiloeiro: José Lazaro Ribeiro Menezes Junior 

o apartamento nº1101, localizado no 11º pavimento do Edifício “Villemont”, localizado no centro urbano 
desta cidade na quadra nº35, à rua Voluntarios da Pátria, nº1448; de frente à esquerda de quem da rua 
olha o edificio de frente, com área real privativa de 274,59m², e área de uso comum de 59,34m², 
perfazendo uma área total de 333,93m², cota ideal no terreno e nas coisas de uso comum de 0,077394. – 
A esta unidade autônoma corresponderá o uso de terraço, que lhe fica acima, situado na cobertura; 
confrontando-se; ao Oeste, com a rua Voluntários da Pátria; ao Leste, com propriedade de Manoel 
Procópio Villanova; ao Norte, com proriedade de Guarany Maria de Souza; e, ao Sul, com o Apartamento 
nº1102 e o corredor de circulação do edifício. Matricula nº8.198 do CRI de Rosário do Sul/RS, avaliado em 
R$600.000,00 (seiscentos mil reais). Ônus: Cfe R.3/8.198 – hipoteca para Caixa Econômica Federal. Cfe 
R.5/8.198 – penhora para Caixa Econômica Federal. Cfe R.6/8.198 – Penhora para Condominio Edificio 
Parque Villemont. Cfe Av.10/8.198 – penhora para Condominio Edificio Parque Villemont. Cfe Av.11/8.198 
– Indisponibilidade de bens. Um Box 9 – localizado no 2º pavimento, do Edifício “Villemont”, localizado no 
centro urbano desta cidade, na quadra nº35, à rua Voluntários da Pátria, nº1448; o segundo a contar da 
esquerda para a direita, no sentido frente fundos, de quem de frente olha o edifício, com área real privativa 
de 27,02m² e área de uso comum de 3,64m², perfazendo uma área total de 30,66m², cota ideal no terreno 
e nas coisas de uso comum de 0,004733, confrontando-se: ao Oeste, com o Box nº8; ao Leste, com o 
corredor de circulação do prédio; ao Norte, com propriedade de Guarany Maria de Souza; e, ao Sul, com o 
corredor de circulação da garagem. Matricula nº8.171 do CRI de Rosário do Sul/RS, avaliado em 
R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Ônus: Cfe R.3/8.171 – hipoteca para Caixa Econômica Federal. Cfe 
Av.8/8.171 – Indisponibilidade de bens. 
AVALIAÇÃO: R$650.000,00| LANCE MÍNIMO: R$325.000,00 
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