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                   EDITAL DE VENDA DIRETA E INTIMAÇÃO 

ODILSON FUMAGALLI ÁVILA, Leiloeiro Oficial, matriculado na JUCISRS sob n.º 357/2017, devidamente 
autorizado pelo (a) EXMA. SRA. DRA. ALINE REBELLO DUARTE SCHUCK, JUÍZA DO TRABALHO, da Vara do 
Trabalho de Frederico Westphalen-RS, venderá na modalidade de VENDA DIRETA, junto ao site deste leiloeiro, 
no endereço eletrônico: www.fumagallileiloes.com.br, na forma da lei, o(s) bem(ns) penhorado(s) a seguir 
relacionado(s):  
 
PROCESSO Nº: PROCESSO Nº: 0020416-85.2019.5.04.0551/AUTOR: Alvaro Oliveira de Almeida e Silva /RÉU: 

Ismael da Silva Rodrigues – ME e outros. 

 -LOTE 01: - 01(uma) esteira elétrica, marca Embreex, mod. 563 R1. Bom estado de conservação. Valor: R$ 

5.000,00 (cinco mil reais); 

 LOTE 02: - 01 (uma) esteira elétrica, marca Embreex, mod. 563 R1. Regular estado de conservação. Valor: 

R$ 4.000,00 (quatro mil reais); 

 LOTE 03- 02 (dois) simuladores de caminhada, marca Embreex – sem movimento de braço -, com 

movimento elíptico. Bom estado de conservação. VALOR UNITÁRIO:  R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) - 

Total: R$ 7.000,00 (sete mil reais); 

 LOTE 04: - 01 (uma) estação de musculação, marca Power Fitness, com 16 (dezesseis) barras de pesos. 

Bom estado de conservação. Valor: R$ 2.000,00 (dois mil reais); 

 LOTE 05:- 01 (um) aparelho de agachamento hack, marca Power Fitness, mod. Profissional (não 

acompanha esferas de pesos). Bom estado de conservação. Valor: R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 

 LOTE 06- 01 (uma) flexora em pé, marca Power Fitness, com dez (10) barras de pesos. Bom estado e 

conservação. Valor: R$ 2.000,00 (dois mil reais); 

 LOTE 07: - 01 (uma) bicicleta ergométrica marca Embeex, mod 362. Bom estado de conservação. Valor: 

R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais); 

 LOTE 08 - 01(um) aparelho simulador de caminhada, marca Embreex, mod. 211 (sem movimento de 

braço), com movimento elíptico. Regular estado de conservação. Valor: R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos 

reais).    

TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 31.300,00 (trinta e um mil e trezentos reais). 

DEPOSITÁRIO: Odilson Fumagalli Ávila, Rua Alagoas,53, Itapagé, Frederico Westphalen-RS. 
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O presente Edital de Venda Direta e Intimação, encontra-se disponível e publicado junto ao Website 

www.fumagallileiloes.com.br (§2º do art.887 do CPC). O(s) bem(ns) será(ão) ofertado/vendido(s) até o dia 

10/03/2021, pela melhor oferta. As propostas deverão ser encaminhadas ao leiloeiro, via e-mail: 

odilson@fumagallileiloes.com.br ou contato: (55) 98403-1920 / (55) 98476-1920, acompanhada de cópia dos 

documentos pessoais dos interessados, se pessoa física, ou do(a) representante legal, se jurídica, bem como dos 

atos constitutivos da empresa. A comissão do Leiloeiro é de 5% (cinco por cento) do valor da arrematação e 

correrá por conta do comprador/arrematante e deverá ser efetuada à vista. FORMAS E CONDIÇÕES DE 

PAGAMENTO:   Será aceita a proposta de aquisição do bem por valor que não seja considerado vil, na forma do 

art. 891, §1º, do CPC. A proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de 

pagamento parcelado e havendo mais de uma proposta de pagamento parcelado, em diferentes condições, o 

juiz decidirá pela mais vantajosa, assim compreendida, sempre, a de maior valor; em iguais condições, o juiz 

decidirá pela formulada em primeiro lugar.  NO CASO DE PROPOSTA DE COMPRA A PRAZO, os pagamentos 

feitos pelo arrematante pertencerão ao exequente até o limite de seu crédito, e os subsequentes, ao executado.  

NO CASO DE  PROPOSTA DE COMPRA À VISTA  conterá, em qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelo 

menos vinte e cinco por cento do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, garantido 

por caução idônea, quando se tratar de móveis, e por hipoteca do próprio bem, quando se tratar de imóveis.  As 

propostas para aquisição em prestações indicarão o prazo, a modalidade, o indexador de correção monetária e 

as condições de pagamento do saldo. No caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá 

multa de dez por cento (10%), sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas. O 

inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do 

arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos ser formulados nos autos da execução em 

que se deu a arrematação. na forma do art. 895, do CPC. 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 VENDA DIRETA E INTIMAÇÃO 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. 

 

DEMAIS INFORMAÇÕES: Telefones: (55) 98403-1920 - (55) 984761920 (WhatsApp) - E-mail: 

odilson@fumagallileiloes.com.br e pelo Site: www.fumagallileiloes.com.br. 

 

Frederico Westphalen-RS, 10 de dezembro de 2020 

. 

              Odilson Fumagalli Ávila                                         Aline Rebello Duarte Schuck 
              Leiloeiro Oficial – Mat. 357/2017                           Juíza do Trabalho 
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