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3ª VARA FEDERAL DE SÃO GONÇALO 
 
Edital de Público Leilão e Intimação nº EDI.1703.000024-0/2019, com o 
prazo de 10 (dez) dias, extraído dos Autos da EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA 
DO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO de nº 0006107-
15.2005.4.02.5102 (2005.51.02.006107-5) movida por CEF-CAIXA 
ECONOMICA FEDERAL em face de LUIS FLAVIO TRAVASSOS E 
OUTRO, na forma abaixo: 
 
DR. ANDRE LENART, JUIZ FEDERAL DA TERCEIRA VARA FEDERAL 
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 Eletrônico e Intimação 
com prazo de 10 (dez) dias virem ou dele conhecimento tiverem e 
interessar possa, especialmente ao executado, que no dia 21 DE 
NOVEMBRO DE 2019, a partir das 14h até as 14h10min, no endereço 
eletrônico www.schulmann.com.br, o Leiloeiro Público LEONARDO 
SCHULMANN, com escritório na Trav. do Paço, n.º 23 – Sala 812, 
telefones 2532-1961/1705, irá aceitar lances e vender em primeiro Leilão 
Eletrônico a quem mais der acima da avaliação e se não houver licitantes, 
será vendido em definitivo em segundo Leilão Eletrônico, no dia 28 DE 
NOVEMBRO DE 2019, nas mesmas condições, a partir das 14h até as 
14h10min, para quem mais oferecer eletronicamente, acima de 50% da 
avaliação, o bem penhorado e (re)avaliado nos referidos autos, descrito 
como: Imóvel localizado na Estrada do Pacheco, 150, casa 13, quadra 
D, Amendoeira – São Gonçalo/RJ. O imóvel objeto da presente 
avaliação se encontra no interior de condomínio de casas 
denominado Condomínio Solar das Amendoeiras, composto por 
casas geminadas. O referido condomínio possui portaria 24 horas, 
salão de festa, parquinho de recreação infantil e campo de futebol, 
localiza-se no principal logradouro asfaltado do bairro, onde há varias 
linhas de ônibus circulando, vasto comércio, praça pública, escola, 
posto de combustível e outros. O imóvel em si encontra-se em muito 
bom estado de conservação. No pavimento térreo há uma garagem, 
descoberta, porém fechada com portão de ferro, uma varanda 
recoberta com telha, uma sala, cozinha azulejada, quintal nos fundos 
com churrasqueira, pia para louça e dependência completa de 
empregada. No segundo pavimento há dois quartos e um banheiro 
social. Todo o imóvel encontra-se com o piso revestido em cerâmica, 
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janelas e portas externas de ferro e vidro. Total avaliado em R$ 
200.000,00 (duzentos mil reais). Os débitos de IPTU e condomínio 
estarão disponíveis no endereço eletrônico do leiloeiro.  Por força do 
disposto no art. 889 do NCPC, o executado terá ciência do dia, hora e local 
da alienação judicial por intermédio de seu advogado. Cumprido, expeça-
se edital, nos termos dos arts. 886 e 887 do CPC. Pagamentos: 24 horas 
após a finalização do leilão eletrônico em única parcela mais 5% (cinco por 
cento) mais a comissão do leiloeiro. Ficam os interessados cientes de que 
é necessário cadastro prévio de no mínimo 24 horas antes das datas dos 
leilões para ser autorizado a dar lances. O cadastro será feito no endereço 
eletrônico do leiloeiro, www.schulmann.com.br, onde também se dará por 
ciente das demais regras do leilão eletrônico. 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 31 de outubro de 2019. 
 
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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