EDITAL DE LEILÃO
Pelo presente edital se faz saber que por determinação
judicial do (a) Excelentíssimo (a) Doutor (a) Juiz (a) da 02ª
Vara do Trabalho da Comarca de Sapiranga/RS, será
levado a hasta pública os bens penhorados nos autos,
cujas partes são: reclamante ROSANE EUFRASIA
CORREA X ANTONIO RENATO GONÇALVES – ME E
TALISMÃ CALÇADOS LTDA, processo nº 002037828.2019.5.04.0372
1° LEILÃO: 24/06/2020 - HORÁRIO: 10h00min
2° LEILÃO: 08/07/2020 - HORÁRIO: 10h00min
LOCAL: O leilão será realizado na sede do leiloeiro, sito
Rua Otávio Schemes, nº 3745, Bairro Passo do Hilário,
Gravataí/RS – CEP: 94150-000.
FORMA DO LEILÃO: Presencial e online. Salienta que o leilão
online ocorrerá concomitantemente ao presencial, ressalvando
que a ocorrência de problemas de qualquer natureza que impeça
a participação dos interessados na alienação judicial eletrônica,
por si somente não impedirá que seja feita a alienação judicial
presencial, tampouco conduzirá à sua invalidade, em alusão ao
Art. 2º, §único do provimento conjunto nº 06, de 31 de agosto de
2015. O proponente poderá se cadastrar no site do leiloeiro
www.rauppleiloes.com.br
Ainda, ressalva, que o leilão será realizado de forma presencial
e online e, na impossibilidade do leilão presencial em razão da
pandemia, será mantido somente na forma online.

DESCRIÇÃO DOS BENS:
(100) Cem pares de sapatilhas, diversos tamanhos e cores,
mesmo modelo, avaliadas cada em R$ 50,00.
TOTAL DOS BENS EM: R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
LANCE MÍNIMO: Para fins de arrematação os bens serão
vendidos pelo maior lance, tendo a exeqüente preferência
para a adjudicação na forma do artigo 888 §1ª da CLT,
inadmitido preço vil.
PRAZO DE PAGAMENTO: 01 (um) dia útil a contar da
realização da hasta pública, ressalvando que deverá
garantir o lanço com sinal correspondente a 20% (vinte por
cento) do valor do arremate.
INTIMAÇÃO: Ficam intimadas as partes através do
presente edital, na forma do parágrafo único do artigo 889
do NCPC.
COMISSÃO DE LEILÃO: paga integralmente pelo
arrematante sobre o valor arrematado ou em caso de
adjudicação, pelo adjudicante.
MAIORES INFORMAÇÕES COM LEILOEIRO OFICIAL:
Naio de Freitas Raupp – JUCERGS/RS 147/98
Telefones: (51) 3431.04.04 – 3423.33.33 – 99346-7118
E-mail: naioraupp@terra.com.br

