Justiça do Trabalho de Torres/RS
1º Leilão: 29/10/2019 - 10:30
Local: Rua Pará, nº 1351, Bairro Stan, Torres/RS

LOTE: 001
UM TERRENO URBANO, sem benfeitorias, situado no lugar de nominado Torres Pinus Park, neste Município,
dentro do quarteirão formado pelas ruas “A”, “Z”, “U” e propriedade de Santos Salvador de Mello, lado ímpar,
distante 210 metros da esquina com a rua “Z”, constituído do lote número dezoito (18) da quadra dezoito (18),
medindo quinze metros (15m00) de frente ao norte com a rua “A” por vinte e quatro metros (24m00) de
frente à fundos por ambos os lados, onde na mesma largura de frente, entesta com a propriedade de Santos
Salvador de Mello, ao Sul; dividindo-se ao leste com o lote dezenove (19) e ao oeste com o lote dezessete (17),
perfaz a área de trezentos e sessenta metros quadrados (360m²). Conforme matrícula de nº 18.475 do livro nº
2 do Registro de Imóveis da Comarca de Torres. SUSPENSO Avaliação: R$15.000,00 | Lance Mínimo:
R$7.500,00
LOTE: 002
01 (UM) TERRENO URBANO, sem benfeitorias, situado nesta cidade de Torres/RS, descrito como “dentro do
quarteirão formado pelas ruas “K”, “B”, avenida Castelo Branco e com terras de herdeiros e Antonio Brunelli,
lado par, distante cento e dois metros (102m00) da esquina com a Rua “K”, constituído pelo lote número dez
(10) da quadra Um – I (1-I), medindo dezenove metros (19m00) de frente, ao norte, com a Rua “B”; nos fundos,
numa largura de dezesseis metros e cinquenta centímetros (16m50), entesta com o lote cinco (05), ao sul;
dividindo-se ao oeste, com o lote onze (11), e ao leste, com a Praça Castelo Branco, tendo da frente ao fundos,
por ambos os lados, vinte e quatro metros (24m00)”, conforme matrícula de nº 15.354 do Registro de Imóveis
de Torres. Avaliação: R$80.000,00 | Lance Mínimo: R$40.000,00
LOTE: 003
01 (UM) TERRENO URBANO, sem benfeitorias, situado no lugar denominado JARDIM OLIVIA NORTE – 1ª
ETAPA, no município de Arroio do Sal/RS, descrito como “constituído pelo lote número quatro (04) da quadra
trinta e um (31), dentro do quarteirão formado pelas Ruas Florinda Ferla, 21 de Junho, 06 de Julho e por terras
da Atlântico Sul – Comercio e Incorporações Ltda, lado ímpar, distante 40m da esquina com a Rua Florinda
Ferla, medindo dez metros (10m) de frente, ao leste, com a Rua 21 de Junho, por trinta metros (30m) de frente
a fundos, onde nos fundos, ao oeste, na mesma largura da frente, entesta com o lote número treze (13);
divide-se ao sul com o lote número três (03), e ao norte, divide-se com o lote número cinco (05); perfazendo
a área super cial de trezentos metros quadrados (300m²)”, conforme matrícula de nº 43.353 do Registro de
Imóveis de Torres. Avaliação: R$15.000,00 | Lance Mínimo: R$7.500,00
LOTE: 004
01 PISCINA DE 5,50 METROS POR 2,80 METROS DE LARGURA, CAPACIDADE DE 19.600 LITROS, COM 1,40
METROS DE PROFUNDIDADE Avaliação: R$9.000,00 | Lance Mínimo: R$4.500,00
LOTE: 005
01 PISCINA DE 5,50 METROS POR 2,80 METROS DE LARGURA, CAPACIDADE DE 19.600 LITROS, COM 1,40
METROS DE PROFUNDIDADE Avaliação: R$9.000,00 | Lance Mínimo: R$4.500,00

LOTE: 006
01 PISCINA DE 5,00 METROS POR 2,80 METROS DE LARGURA, CAPACIDADE DE 19.600 LITROS, COM 1,40
METROS DE PROFUNDIDADE. Avaliação: R$9.500,00 | Lance Mínimo: R$4.750,00
LOTE: 007
01 PISCINA DE 5,00 METROS POR 2,80 METROS DE LARGURA, CAPACIDADE DE 19.600 LITROS, COM 1,40
METROS DE PROFUNDIDADE. Avaliação: R$9.500,00 | Lance Mínimo: R$4.750,00
LOTE: 008
UM VEÍCULO FIAT/UNO, ANO E MODELO 1994, eletronic, cor vermelha, placas IHU-9694 Avaliação:
R$6.200,00 | Lance Mínimo: R$3.100,00
LOTE: 009
UM VEÍCULO VW/KOMBI, placas IJX-4753 (ou ITX-4753), ano/modelo 2001, RENAVAM 754150704, branca,
gasolina, bom estado de conservação. Avaliação: R$12.300,00 | Lance Mínimo: R$6.150,00
LOTE: 010
02 (DOIS) FREEZERS HORIZONTAIS, DUAS PORTAS, cor branca, sem marca e sem modelo aparente, em
razoável estado de conservação Avaliação: R$2.000,00 | Lance Mínimo: R$1.000,00

