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JUSTIÇA CÍVEL DE RESTINGA SECA/RS - (JOSÉ LÁZARO JUNIOR) 

 

1º Leilão:  23/09/2021 – 10:30 

2º Leilão:  30/09/2021 – 10:30 

Local: www.mercadoleiloes.com.br 

Leiloeiro: José Lazaro Ribeiro Menezes Junior 

 

Matrícula nº3009: R-21-3009 e Av-23-3009 – a parte ideal de 50% de uma área de 5ha7581,22m² do “imóvel: 

uma fração de terras com a área superficial de cinquenta e dois hectares e oito mil, oitocentos e oitenta e oito 

metros quadrados(52ha8.888m²), sita neste municipio, no lugar denominado Fazenda São Pedro, com as 

aseguintes confrontações: ao Norte, com Arroio Divisa; ao Sul, com terras de Aldo Soares de Souza, pelo 

corredor alí existente: ao OESTE, com terras de Fausto Brondani; e ao LESTE, com terras que são ou foram de 

Alfredo Bassan”. Sendo que a benfeitoria- 1/3 de uma cas de alvenaria, segundo o executado Alessandro não 

existe mais e a nova construção (constatada a presença em diligência) não está averbada, somado ao fato de a 

parte constrita, que inclusive já foi alienada, compreende apenas área para plantio de soja. Matrícula nº5568: R-

3-5568 e AV-5-5568 –a parte ideal de 50% de uma área de 1ha0980,1833m² do “imóvel: uma fração de terras, 

sem benfeitorias, com a área superficial de 3hectares 2.940,55metros quadrados, situada neste municipio, no 

lugar denominado Fazenda São Pedro, compreendido dentro das seguintes divisas: ao NORTE, com terras de 

propriedade de Vasco Darcy Possebon; ao SUL, com a Estrada Geral que vai a São Sebastião, hoje RS-509; ao 

OESTE, com quinhão pertencente aos casais de Cleon Luzi Martini Ferreira, João Seraphim Foletto, Adilson 

Farah dos Santos e Cláudio Venturini Bisognin; e, ao LESTE, com terras de Higino Natalino Moro, Arcil Jorge 

Moro e Vasco Darcy Possebon”, sem benfeitorias, sendo que a parte constrita, que incllusive já foi alienada, 

segundo o executado Alessandro, compreende apenas a área para plantio de soja. Avaliação dos terrenos 

matrícula nº3009 e matrícula nº5568, respectivamente no valor de R$61.900,00(Sessenta e um mil e novecentos 

reais) e R$11.810,00(Onze mil oitocentos e dez reais). 

AVALIAÇÃO: R$73.710,00| LANCE MÍNIMO: R$36.855,00 

Matrícula nº3009: R-21-3009 e Av-23-3009 – a parte ideal de 50% de uma área de 5ha7581,22m² do “imóvel: 

uma fração de terras com a área superficial de cinquenta e dois hectares e oito mil, oitocentos e oitenta e oito 

metros quadrados(52ha8.888m²), sita neste municipio, no lugar denominado Fazenda São Pedro, com as 

aseguintes confrontações: ao Norte, com Arroio Divisa; ao Sul, com terras de Aldo Soares de Souza, pelo 

corredor alí existente: ao OESTE, com terras de Fausto Brondani; e ao LESTE, com terras que são ou foram de 

Alfredo Bassan”. Sendo que a benfeitoria- 1/3 de uma cas de alvenaria, segundo o executado Alessandro não 

existe mais e a nova construção (constatada a presença em diligência) não está averbada, somado ao fato de a 

parte constrita, que inclusive já foi alienada, compreende apenas área para plantio de soja. Avaliado em 

R$61.900,00(Sessenta e um mil e novecentos reais). 

AVALIAÇÃO: R$61.900,00| LANCE MÍNIMO: R$30.950,00 

 

Matrícula nº5568: R-3-5568 e AV-5-5568 –a parte ideal de 50% de uma área de 1ha0980,1833m² do “imóvel: 

uma fração de terras, sem benfeitorias, com a área superficial de 3hectares 2.940,55metros quadrados, situada 

neste municipio, no lugar denominado Fazenda São Pedro, compreendido dentro das seguintes divisas: ao 

NORTE, com terras de propriedade de Vasco Darcy Possebon; ao SUL, com a Estrada Geral que vai a São 

Sebastião, hoje RS-509; ao OESTE, com quinhão pertencente aos casais de Cleon Luzi Martini Ferreira, João 

Seraphim Foletto, Adilson Farah dos Santos e Cláudio Venturini Bisognin; e, ao LESTE, com terras de Higino 

Natalino Moro, Arcil Jorge Moro e Vasco Darcy Possebon”, sem benfeitorias, sendo que a parte constrita, que 

incllusive já foi alienada, segundo o executado Alessandro, compreende apenas a área para plantio de soja. 

Avaliado em R$11.810,00(Onze mil oitocentos e dez reais). 
AVALIAÇÃO: R$11.810,00| LANCE MÍNIMO: R$5.905,00 
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