
 
 
 
 
 
 
EDITAL DE LEILÃO ELETRONICO E INTIMAÇÃO NA FORMA ABAIXO: 
 
 
 
 
 
O DR. MARCELO RIBEIRO DA SILVA, JUIZ TITULAR DA 6ª VARA DO TRABALHO DE NOVA IGUAÇU/RJ, FAZ SABER, aos que do presente 
Edital de Leilão e Intimação com prazo de 20 dias virem ou dele tomarem conhecimento o devedor, na pessoa de seu Representante Legal, que 
será levado a público o leilão, através do site do leiloeiro www.schulmannleiloes.com.br com início em 17 de julho de 2017 as 14:00 
horas com  término após 10 minutos consecutivos sem lance do início 14:10, pelo preço R$ 11.440,00(onze mil quatrocentos e quarenta 
reais) e se no Primeiro Leilão não houver licitante será levado a público o leilão no mesmo endereço eletrônico indicado, a 2ª praça com 
início em 24 de julho de 2017 as  14:00 horas com  término após 10 minutos consecutivos sem lance do início 14:10, por 50% do valor da 
primeira praça que será de R$ 5.720,00(cinco mil setecentos e vinte reais). Bens a serem leiloados conforme o Auto de Penhora fls. datado de 
19 de julho de 2016, para a cobrança de dívida de R$ 11.314,01(onze mil trezentos e catorze reais e um centavos) pelo Leiloeiro Público Leonardo 
Schulmann, tel: (2532-1705), Email: schulmann@schulmann.com.br. 
 
Proc. 0100327-09.2017.5.01.0226 Cart. Prec. – RTE: SAMUEL GOMES NOGUEIRA(sem advogado nos autos) – RDO: BERGITEX INDUSTRIA 
TEXTIL LTDA(sem advogado nos autos); ISAAC MOYSES BERGIER(sem advogado nos autos); MARCELO BERGIER(sem advogado nos 
autos); ALBERTO BERGIER(sem advogado nos autos); MARCIA ROGIENFISZ(sem advogado nos autos) . BENS: 520(quinhentos e vinte) Kgs de 

rolos de tecidos, avaliados em R$ 22,00Kg, o que totaliza R$ 11.440,00(onze mil quatrocentos e quarenta reais).  O bem encontra-se na Rua 
Estrada Luiz Mario  da Rocha Lima, nº 2320 Austin/Nova Iguaçu/RJ. 
 
Condições da praça: Em caso de lance eletrônico positivo, o arrematante será informado pelo leiloeiro através do e-mail cadastrado que foi 
vencedor do leilão. Confirmado o recebimento do e-mail, o próprio ou representante legal, com procuração lavrada em cartório com firma 
reconhecida, deverá comparecer no escritório do leiloeiro em até 48 horas, de posse da guia de depósito do valor integral arrematado mais 5% de 
comissão do leiloeiro, para lavrar o auto de leilão positivo e finalizar a venda. O não comparecimento da parte interessada, para lavratura do auto, 
implicará na anulação da praça e multa proporcional. E para que chegue ao conhecimento de todos foi expedido o presente Edital que será 
publicado e afixado no local de costume, ficando o Executado intimado da Hasta Pública se não for encontrado, suprindo assim, a exigência 
contida no inciso I do Art. 889 do CPC. Eu, FLAVIO DIOGO DE OLIVEIRA, DIRETOR DE SECRETARIA, o fiz digitar e subscrevo. Rio de 
Janeiro/RJ, 19 de maio de 2017. 
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