
 

 

 
EDITAL DE VENDA DIRETA E INTIMAÇÃO 

 

ALEXANDRE RECH, Leiloeiro Oficial, matriculado na JUCERGS sob nº. 268/2010, devidamente autorizado pela 
EXMA. SRA. DRA. LIGIA MARIA FIALHO BELMONTE, JUÍZA do TRABALHO, da Vara do Trabalho da Comarca de 

Palmeira das Missões/RS, venderá Forma Direta, na forma da lei, o(s) bem(ns) penhorado(s) a seguir relacionado(s): 

Processo n° 0020334-21.2018.5.04.0541: Reclamante: Adevilson Luiz da Silve Kreling / Reclamada: B. S Calçados – 

ME e outros (2) 

Bem(ns):  
LOTE 1-) UMA MÁQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL P/ CONFECCÇÃO DE VIÉS, Marca LANMAX, modelo LM 335-A, 

número de Patrimônio Arte no Pé, Calçados Ltda nº 006, usada, em funcionamento e bom estado de conservação, 

no estado em que se encontra, e foi avaliada em R$-2.000,00 (dois mil reais). 
LOTE 2-) UMA MÁQUINA DE PRENSA A QUENTE, sem compressor, usada, sem marca, número do patrimônio ind. 

Calçados Campa-EirellI Nº 1023, em estado regular de conservação, no estado em que se encontra, e foi avaliada 

em R$-500,00 (quinhentos reais). 

LOTE 3-) UMA MÁQUINA DE ABRIR COSTURA, INDUSTRIAL, Marca LANMAX, Modelo LM-35, número de 

patrimônio 955741, usada, em funcionamento, no estado em que se encontra, e foi avaliada em R$-2.000,00 (dois 
mil reais). 
Depositário: Alexandre Rech (Depósito Rech Leilões), BR 386, KM 135, Bairro Papagaio, em Sarandi/RS. 
 

O(s) bem(ns) será(ão) ofertado/vendido(s) pelo prazo de 30 (trinta dias), pela melhor oferta. A proposta deverá ser 
encaminhada pelo Auxiliar ao Juízo, devidamente subscrita por ele e pelo(s) proponente(s), acompanhada de cópia 
dos documentos pessoais deste(s), se pessoa física, ou do(a) representante legal, se jurídica, bem como dos atos 
constitutivos da empresa e, ainda, com previsão do valor de despesa com remoção e/ou transporte do bem móvel, 
se houver. A comissão do Leiloeiro é de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor da proposta, a ser satisfeita 
pelo proponente comprador, após a homologação pelo Juízo. Alerte-se à parte executada que, caso ocorra o 
pagamento do débito  antes da homologação da venda, fixo a comissão do leiloeiro em  3,33% (três virgula trinta e 
três por cento), calculada sobre o valor da proposta apresentada, a ser satisfeita pela parte executada. Havendo 
desistência do proponente após a sua efetivação/homologação sem motivo justificado, este perderá o valor da 
caução, que será revertido em favor da execução. Havendo a suspensão ou extinção da execução em virtude de 
acordo antes da venda direta, este somente será suspenso após o pagamento das custas e demais despesas 
processuais, inclusive aquelas do Leiloeiro. Nenhuma diferença porventura comprovada nas dimensões dos imóveis 
pode ser invocada, a qualquer tempo, como motivo para compensações ou modificações no preço ou nas condições 
de pagamento, ficando a sua regularização a cargo do adquirente. Ficam desde já as partes, seus cônjuges se 
casados forem, credor hipotecário, pignoratício, anticrético, usufrutuário, senhorio direto e demais interessados, 
INTIMADOS pelo presente EDITAL DE INTIMAÇÃO DE VENDA DIRETA para todos os atos aqui mencionados, caso se 
encontrem em lugar incerto e não sabido ou não venham a ser localizadas pelo(a) Sr.(a) Oficial(a) de Justiça, 
suprindo, assim, a exigência contida no art. 687, § 5°, do CPC.  
Informações pelo site www.rechleiloes.com.br, e-mail: contato@rechleiloes.com.br ou pelos Fones: (0xx55) 

99978-9496 ou (0xx54) 99122-6399. 

Do que para constar, expedi o presente Edital, que será publicado e afixado nos termos da lei. 
 

Panambi/RS, 03 de abril de 2019. 

 

 

 

    Alexandre Rech                                                                              Ligia Maria Fialho Belmonte 
      Leiloeiro Oficial                                                                                                    Juíza do Trabalho 

 


