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3ª VARA FEDERAL DE SÃO GONÇALO 
 
Edital de Público Leilão e Intimação nº EDI.1703.000004-5/2018, com 
prazo de 10 (dez) dias, extraído dos Autos da ORDINÁRIA/OUTRAS de nº 
0031092-17.2016.4.02.5117 (2016.51.17.031092-3) movida por AUTOR: 
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL em face de PLINIO 
ALBERTO MOREIRA D ASSUMPCAO, na forma abaixo: 
 
DR. ANDRE LENART, JUIZ FEDERAL DA TERCEIRA VARA DA 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO GONÇALO DA SEÇÃO JUDICIÁRIA 
DO RIO DE JANEIRO, NOMEADO NA FORMA DA LEI E NO USO DAS 
SUAS ATRIBUIÇÕES: 

 
FAZ SABER, aos que o presente Edital de Leilão e Intimação com o prazo 
de 10 (dez) dias virem, ou dele conhecimento tiverem ou interessar possa, 
que nos dias 19 de abril de 2018, a partir das 14:00 horas, em 1º leilão, 
e, não alcançando o lanço superior ao da avaliação, no dia 03 de maio de 
2018, a partir das 14:00 horas, em 2º leilão, pelo maior lanço, desde que 
não seja considerado vil, será(ão) levado(s) a público leilão, por meio de 
pregão eletrônico de venda e arrematação, no endereço eletrônico 
www.machadoleiloes.com.br, nos termos do art. 879, inciso II, do NCPC, 
o(s) bem(ns) penhorado(s) nos autos do(s) processo(s) abaixo 
discriminado(s). O Leilão Público Eletrônico será presidido pelo Leiloeiro 
Público Oficial WILKERSON MACHADO DOS SANTOS, Matrícula 
JUCERJA sob o nº 151, com escritório na Avenida Erasmo Braga, 227, 
Grupo 704, Centro/RJ, CEP: 20020-902, telefone (21) 2533-7978 e (21) 
2262-9004, e-mail: contato@machadoleiloes.com.br:  
 
14h00min – Processo nº 0031092-17.2016.4.02.5117 
(2016.51.17.031092-3) 
Exequente: INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 
Executado: PLINIO ALBERTO MOREIRA D ASSUMPÇÃO 
Depositário: PLINIO ALBERTO MOREIRA D ASSUMPÇÃO 
Localização do(s)Bem(ns): Rua Francisco Tamborim, Lote 5, Qd. 1. 
Descrição do(s)bem(ns) de fl. 368: Direitos do Automóvel VW POLO 1.6, 
Ano Fab. 2007, Modelo 2008, cor Prata, Placa LKK-8139, Chassi 
9BWHB09N48P008123, Código RENAVAM 00926420909, veículo com 
apenas um pequeno arranhado na porta do lado direito – porta do carona. 
Total da Avaliação: R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais). 
Gravames: Restrição Judicial; Alienação Fiduciária: CREDIFIBRA S/A, 
Crédito, Financiamento e Investimento; IPVA em atraso - exercício 2016: 
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R$ 385,94; exercício 2017: R$ 1.189,27; exercício 2018: R$ 887,02; 
Multas: R$ 846,79.  
Condições do leilão: quem pretender arrematar dito(s) bem(ns) deverá se 
cadastrar PREVIAMENTE (no prazo de 24 horas antes do inicio do pregão)  
no portal (www.machadoleiloes.com.br) e esperar um e-mail de 
confirmação de cadastro e instruções sobre como proceder para participar 
da Hasta Pública, respeitando os dias e horário acima mencionados, 
ficando ciente das seguintes condições: No 1º Leilão somente serão 
aceitos lances acima do valor da(s)avaliação(ões). Caso não haja 
arrematação, o leilão prosseguirá automaticamente no site em 2º Leilão, 
sendo que o maior lance alcançado será submetido à apreciação do juízo 
para homologação. O(s) bem(ns) será(ão) vendido(s) no estado em que se 
encontra(m). Poderá haver a exclusão de bem(ns) do leilão a qualquer 
tempo e independentemente de prévia comunicação. O licitante vencedor 
deverá depositar à disposição do Juízo o valor total da arrematação, via 
guia de depósito judicial, no prazo de 24 horas a partir do encerramento da 
hasta. Além disso, deverá depositar a comissão do leilão de 5% sobre o 
valor da venda (parágrafo único, do art. 24, Decreto nº 21.981/32), no 
mesmo prazo acima assinalado, na conta corrente do Sr. Leiloeiro, à vista 
em dinheiro, através de depósito bancário, DOC ou TED. A conta corrente 
do Sr. Leiloeiro será informada ao arrematante através e-mail ou contato 
telefônico. Decorridos o prazo sem que o(s) arrematantes(s) tenha(m) 
realizado(s) o(s) depósito(s), tal informação será encaminhada ao Juízo 
competente para a aplicação das medidas legais cabíveis. Em caso de 
acordo, remição ou parcelamento da dívida, fica o(a) executado(a) ciente 
que arcará com as despesas do leilão na base de 2,5% (dois e meio por 
cento) do valor da avaliação, até o máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil 
reais), devidamente corrigido. Ficam autorizados o Leiloeiro e seus 
funcionários, devidamente identificados, proceder visitações aos locais de 
guarda dos bens submetidos à hasta pública, acompanhados ou não de 
interessados na arrematação, podendo fotografar os bens, 
independentemente do acompanhamento de Oficial de Justiça designado 
pela respectiva Vara, valendo cópia deste edital como mandado judicial 
para tanto. É vedado aos senhores depositários criar embaraços à 
visitação dos bens sob sua guarda, sob pena de ofensa ao art. 77, inciso 
IV, NCPC, ficando desde logo autorizado o uso de força policial, se 
necessário. Todos os bens poderão ser constatados pelo leiloeiro e/ou 
seus funcionários e as imagens dos mesmos poderão ser disponibilizadas 
aos interessados no site www.machadoleiloes.com.br. Caso o devedor, o 
coproprietário, os usufrutuários, o credor pignoratício, hipotecário, 
anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada e o 
promitente comprador e vendedor, não sejam encontrados, ficam pelo 
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presente edital intimados da hasta pública, suprindo, assim, a exigência 
contida no art. 889 do NCPC. O arrematante arcará com os débitos de 
IPVA eventualmente existentes, mas não com as multas pendentes que 
são de responsabilidade pessoal do proprietário anterior. Cientes de que 
impedir, perturbar ou fraudar arrematação judicial; afastar ou procurar 
afastar concorrente ou licitante, por meio de violência, grave ameaça, 
fraude ou oferecimento de vantagem, incorre em Violência ou fraude em 
arrematação judicial, prevista no art. 358 do Código Penal, sob pena de 
detenção, de dois meses a um ano, ou multa, além da pena 
correspondente à violência. O presente edital será publicado no Diário 
Eletrônico da Justiça Federal da 2ª Região, ficando o(s) réu(s) ciente(s) de 
que este juízo funciona na Rua Coronel Serrado, 1000, 13º andar, Zé 
Garoto, São Gonçalo – RJ, no horário de 12h às 17h. Dado e passado 
nesta cidade de São Gonçalo, em 06 de março de 2018. 
 
Eu, FÁBIO DINIZ PESSÔA, TÉCNICO(A) JUDICIÁRIO(A), digitei. Eu, ELI 
ALMEIDA BALONECKER, DIRETOR(A) DE SECRETARIA, conferi. 
 

Assinado Eletronicamente 
ANDRE LENART 

Juiz Federal  
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