Justiça do Trabalho de Torres/RS
1º Leilão: 28/08/2019 - 10:30
Local: Rua Pará, nº 1351, Bairro Stan, Torres/RS

LOTE: 001
UM TERRENO URBANO, situado nesta cidade, dentro do quarteirão formado pelas ruas e avenidas Silva Jardim, Dom Pedro II, Carlos
Barbosa e rua Firmino Torelly, a saber: lote número seis (6) da quadra número quarenta e dois (42), fazendo frente, ao norte, na rua
Firmino Torelly, onde mede dez metros por cinquenta e um metros de frente a fundos (10x51m), limitando-se pelo sul com o lote
número vinte e sete (27); ao oeste, com o lote número sete (7), e ao leste, com os lotes cinco (5) e quatro (4) e parte do lote três (3),
distanciado 18,00 metros da esquina com a avenida Silva Jardim lado par. Conforme matrícula de nº 1.733 do livro nº 2 do Registro
de Imóveis da Comarca de Torres. Ônus: Av. 08-1.733 – AÇÃO – Processo nº 072/1.16.0002343-1 (1ª vara Cível Torres); Av.10-1.733
– AÇÃO JUDICIAL – Processo nº 5004196-91.2016.4.04.7121 (1ª vara federal de Capão da Canoa); Av.11-1.733 – AÇÃO JUDICIAL –
processo nº 072/1.16.0004444-7 (1ª vara cível Torres); Av.12-1.733 – AÇÃO JUDICIAL – processo nº 072/1.17.0001997-5 (1ª vara cível
Torres); Av.13-1.733 – INDISPONIBILIDADE – 072/1.16.0002372-5 (2ª vara cível Torres); Av.14-1.733 – AÇÃO JUDICIAL –
072/1.17.0001817-0 (2ª Vara Cível Torres); Av.15-1.733 – INDISPONIBILIDADE – 0020649-06.2017.5.04.0211, Vara do Trabalho
Torres; Av.16-1.733 – AÇÃO JUDICIAL – 072/1.18.0005652-0 (1ª vara Cível de Torres), e Av.17-1.733 – AÇÃO JUDICIAL –
072/1.15.0002711-7 (1ª vara cível Torres). Avaliação: R$1.500.000,00 | Lance Mínimo: R$750.000,00 Observações: UM TERRENO
URBANO, situado nesta cidade, dentro do quarteirão formado pelas ruas e avenidas Silva Jardim, Dom Pedro II, Carlos Barbosa e rua
Firmino Torelly, a saber: lote número sete (7) da quadra número quarenta e dois (42), fazendo frente, ao norte, na rua Firmino Torelly,
numa largura de dez metros (10,00m) por cinquenta e um metros (51,00m) de frente a fundos, por ambos os lados, pelo sul, entesta
com o lote número vinte e seis (26), pelo leste, com o lote seis (6) e pelo oeste, com o lote número oito (8) distanciado 28,00 metros
da esquina com a avenida Silva Jardim, lado par. Conforme matrícula de nº 1.734 do livro nº 2 do Registro de Imóveis da Comarca de
Torres. Ônus: Av. 08-1.734 – AÇÃO – Processo nº 072/1.16.0002343-1 (1ª vara Cível Torres); Av.10-1.734 – AÇÃO JUDICIAL –
Processo nº 5004196-91.2016.4.04.7121 (1ª vara federal de Capão da Canoa); Av.11-1.734 – AÇÃO JUDICIAL – processo nº
072/1.16.0004444-7 (1ª vara cível Torres); Av.12-1.734 – AÇÃO JUDICIAL – processo nº 072/1.17.0001997-5 (1ª vara cível Torres);
Av.13-1.734 – INDISPONIBILIDADE – 072/1.16.0002372-5 (2ª vara cível Torres); Av.14-1.734 – AÇÃO JUDICIAL – 072/1.17.0001817-0
(2ª Vara Cível Torres); Av.15-1.734 – INDISPONIBILIDADE – 0020649-06.2017.5.04.0211, Vara do Trabalho Torres; Av.16-1.734 –
AÇÃO JUDICIAL – 072/1.18.0005652-0 (1ª vara Cível de Torres), e Av.17-1.734 – AÇÃO JUDICIAL – 072/1.15.0002711-7 (1ª vara cível
Torres).
LOTE: 002
UM VEÍCULO CORSA SUPER, PLACAS CMO-0544, COR PRATA, ANO/MODELO 98/99 Avaliação: R$9.000,00 | Lance Mínimo:
R$4.500,00
LOTE: 003
UM TERRENO URBANO, sem benfeitorias, situado no lugar denominado Balneário São Pedro, neste município, dentro do quarteirão
formado pelas ruas “H”, “F”, “I” e loteamento Jardim Olivia, lado ímpar, distante por seu lado noroeste, 12m00 do alinhamento da rua
“H”, constituído pelo lote número dois (02) da quadra vinte e um (21), de formato retangular, interno, com a área de 300.00m²,
medindo doze metros (12m00) de frente, ao sudoeste, com a rua “F”, por vinte e cinco (25m00) de frente a fundos, a nordeste, onde
confronta com o loteamento Jardim Olivia, que é ou foi de Dante Ferla Filho; confrontando num lado ao noroeste, com o lote um (01),
que é ou foi de Narval Huber Centeno, e no outro lado, ao sudeste, com o lote três (03), que é ou foi da vendedora. Conforme
matrícula de nº 16.012 do Registro de Imóveis da Comarca de Torres. Avaliação: R$40.000,00 | Lance Mínimo: R$20.000,00
LOTE: 004
Um Jogo de Rodas Cunha Avaliação: R$8.000,00 | Lance Mínimo: R$4.000,00
LOTE: 005
Uma Bomba Hidráulica 250 milímetros Avaliação: R$4.000,00 | Lance Mínimo: R$2.000,00
LOTE: 006

Um Eliminador de Arroz Vermelho Avaliação: R$20.000,00 | Lance Mínimo: R$10.000,00

