
EDITAL Nº EDT.0048.000021-0/2018 - TERCEIRA VARA FEDERAL DE 
EXECUÇÕES FISCAIS 
  
A DOUTORA FERNANDA DUARTE LOPES LUCAS DA SILVA, JUIZA FEDERAL 
TITULAR DA 3ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÕES FISCAIS, DA SEÇÃO 
JUDICIÁRIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NA FORMA DA LEI, E NO USO 
DE SUAS ATRIBUIÇÕES: 

FAZ SABER, aos que o presente EDITAL DE LEILÃO PRESENCIAL E 
INTIMAÇÃO virem ou dele conhecimento tiverem e a REFRICENTRO 
REFRIGERAÇÃO EM VEICULOS LTDA, executado nos autos do Processo de 
Execução Fiscal nº 0514779-55.2005.4.02.5101 (2005.51.01.514779-0), em que é 
Exequente a FAZENDA NACIONA/INSS, que o Leiloeiro Público LEONARDO 
SCHULMANN, tel(s). 2532-1705 e 2532-1739 nomeado e devidamente autorizado 
por este Juízo, promoverá no dia 13/03/2018, às 14:00 horas, no Átrio do Prédio da 
Justiça Federal, na Avenida Venezuela, 134 – térreo – Bloco B, Praça Mauá, a 
alienação em primeiro Leilão do(s) seguinte(s) bem(s), conforme descrição a seguir: 
Terreno situado na Av. Brasil, localizado no lado par à 15m85 da Rua da 
Proclamação, lado par, medindo 35m40 de frente e fundos, onde confronta com o nº 
316 da rua da Proclamação, 18m00 à direita onde confronta com o nº 5932 da Av. 
Brasil e 20m70 à esquerda onde confronta nº 332 da Rua da Proclamação, confome 
Matricula nº 82.884 do Sexto Ofício de Registro de Imóveis do Rio de Janeiro. 
Conforme descrição do Oficial de Justiça, Imóvel situado ao nº 5910 da Av. Brasil, no 
bairro de Bonsucesso, nesta cidade, em bom estado de conservação.  De acordo 
com as peças disponíveis nos autos constam locação e/ou penhoras e/ou 
hipotecas e/ou recurso e/ou processo pendente sobre o referido imóvel.  A 
Avaliação Total do(s) bem(s) foi estipulada em R$ 1.000.000,00 (hum milhão de 
reais), considerando o valor da avaliação constante nos autos do processo nº 
0176444-25.2014.4.02.5101. A venda será realizada pela melhor oferta, sendo o 
preço mínimo estipulado pelo juiz de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), conforme 
decidido nos autos. Caso não haja licitante haverá, um segundo leilão designado 
para o dia  27/03/2018, às 14:00 horas, a ser realizado em iguais condições de 
venda. O(s) bem(ns)  poderá(ão) ser examinado(s) pelos interessados no período 
compreendido entre a  data de intimação e o 2º Leilão, nos dias úteis, no horário das 
09:00 às 17:00 horas. Fica pelo presente, devidamente intimada a parte 
executada da designação supra e para, querendo acompanhá-la, se não tiver 
sido encontrada quando da realização da intimação pessoal, conforme artigo 
889,  parágrafo único do CPC, bem como os credores hipotecários e 
pignoratícios, senhorio direto, condomínio e usufrutuários, caso não sejam 
encontrados para intimação pessoal, do leilão designado para as datas, 
horário e local mencionados. Intime-se o executado de que na hipótese de frustrar 
o leilão, após a publicação do edital de leilão, ser-lhe-á imposto as despesas do 
leiloeiro, assim como percentual a ser fixado por este juízo a título de comissão pelo 
serviço prestado por aquele auxiliar. Devem os licitantes comparecerem nos dias, 
hora e local acima mencionados, munidos de cópia de documento de identidade, 
comprovante de residência, no caso de pessoa física ou cópia contrato social 
no caso de pessoa jurídica. Ficam cientes de que o pagamento da venda será 
feito à vista e no ato, mediante cheque do próprio, do qual serão subrrogados os 
débitos de IPTU e condomínio do bem penhorado, obedecendo as preferências 
legais cabendo ao arrematante o pagamento da comissão do leiloeiro de 5% (cinco 
por cento) da arrematação, mais as despesas do Leiloeiro. O presente EDITAL é 
publicado e afixado no local de costume, na forma da Lei, para que chegue ao 
conhecimento do executado e dos terceiros interessados. Eu, MARISA VASQUEZ 
BARROS DA SILVA, Técnico Judiciário, mandei digitar e eu Alexandre Lins Giraldes, 



Diretor de Secretária, conferi (Ass.) FERNANDA DUARTE LOPES LUCAS DA 
SILVA, Juíza Federal Titular da  3ª Vara Federal de Execuções Fiscais. 

 
EDITAL Nº EDT.0048.000022-4/2018 - TERCEIRA VARA FEDERAL DE 
EXECUÇÕES FISCAIS 

 
A DOUTORA FERNANDA DUARTE LOPES LUCAS DA SILVA, JUIZA FEDERAL 
TITULAR DA 3ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÕES FISCAIS, DA SEÇÃO 
JUDICIÁRIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NA FORMA DA LEI, E NO USO 
DE SUAS ATRIBUIÇÕES: 

FAZ SABER, aos que o presente EDITAL DE LEILÃO PRESENCIAL E 
INTIMAÇÃO virem ou dele conhecimento tiverem e a SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL EVANGELICO SASE executado nos autos do Processo de Execução 
Fiscal nº 0515330-98.2006.4.02.5101 (2006.51.01.515330-7), em que é Exequente a 
FAZENDA NACIONAL, que o Leiloeiro Público LEONARDO SCHULMANN, tel(s). 
2532-1705 e 2532-1739 nomeado e devidamente autorizado por este Juízo, 
promoverá no dia 13/03/2018, às 14:00 horas, no Átrio do Prédio da Justiça 
Federal, na Avenida Venezuela, 134 – térreo – Bloco B, Praça Mauá, a alienação em 
primeiro Leilão do(s) seguinte(s) bem(s), conforme descrição a seguir: Imóvel 
situado nesta cidade, em zona urbana, à Avenida Inguita, nº 104, compreendendo 
um prédio próprio para negócio, de construção de tijolos, coberto de telhas e o 
respectivo terreno, remanescente de maior porção, próprio, de forma irregular, com 
área de trezentos e três metros e cinquenta e três centímetros quadrados, medindo 
vinte e quatro metros cento e oitenta e três milimetros de largura na frente, em limite 
com Avenida Inguita; vinte metros e sessenta centímetros de largura nos fundos, 
com terras do Espólio de Antonio Alexandre Vieira, seus herdeiros ou sucessores; 
nove metros e vinte e cinco centímetros de extensão de extensão da frente ao fundo 
do lado direito, na parede confrontando com Elias alves, e pelo esquerdo em limite 
com uma servidão existente, medindo 13,67m. Imóvel matriculado sob o nº 601 do 
2º Ofício de Justiça de Rio Bonito/RJ. De acordo com as peças disponíveis nos 
autos constam locação e/ou penhoras e/ou hipotecas e/ou recurso e/ou 
processo pendente sobre o referido imóvel.  A Avaliação Total do(s) bem(s) foi 
estipulada em R$ 1.335.276,00 (hum milhão, trezentos e trinta e cinco mil, duzentos 
e setenta e seis reais). A venda será realizada pela melhor oferta, sendo o preço 
mínimo estipulado pelo juiz de R$ 667.638,00 (seiscentos e sessenta e sete mil, 
seiscentos e trinta e oito reais), conforme decidido nos autos. Caso não haja licitante 
haverá, um segundo leilão designado para o dia  27/03/2018, às 14:00 horas, a ser 
realizado em iguais condições de venda. O(s) bem(ns)  poderá(ão) ser examinado(s) 
pelos interessados no período compreendido entre a  data de intimação e o 2º 
Leilão, nos dias úteis, no horário das 09:00 às 17:00 horas. Fica pelo presente, 
devidamente intimada a parte executada da designação supra e para, querendo 
acompanhá-la, se não tiver sido encontrada quando da realização da intimação 
pessoal, conforme artigo 889,  parágrafo único do CPC, bem como os credores 
hipotecários e pignoratícios, senhorio direto, condomínio e usufrutuários, caso 
não sejam encontrados para intimação pessoal, do leilão designado para as 
datas, horário e local mencionados. Intime-se o executado de que na hipótese de 
frustrar o leilão, após a publicação do edital de leilão, ser-lhe-á imposto as despesas 
do leiloeiro, assim como percentual a ser fixado por este juízo a título de comissão 
pelo serviço prestado por aquele auxiliar. Devem os licitantes comparecerem nos 
dias, hora e local acima mencionados, munidos de cópia de documento de 
identidade, comprovante de residência, no caso de pessoa física ou cópia 
contrato social no caso de pessoa jurídica. Ficam cientes de que o pagamento 
da venda será feito à vista e no ato, mediante cheque do próprio, do qual serão 



subrrogados os débitos de IPTU e condomínio do bem penhorado, obedecendo as 
preferências legais cabendo ao arrematante o pagamento da comissão do leiloeiro 
de 5% (cinco por cento) da arrematação, mais as despesas do Leiloeiro. O presente 
EDITAL é publicado e afixado no local de costume, na forma da Lei, para que 
chegue ao conhecimento do executado e dos terceiros interessados. Eu, MARISA 
VASQUEZ BARROS DA SILVA, Técnico Judiciário, mandei digitar e eu Alexandre 
Lins Giraldes, Diretor de Secretária, conferi (Ass.) FERNANDA DUARTE LOPES 
LUCAS DA SILVA, Juíza Federal Titular da  3ª Vara Federal de Execuções Fiscais. 
 
EDITAL Nº EDT.0048.000020-5/2018 - TERCEIRA VARA FEDERAL DE 
EXECUÇÕES FISCAIS 
 
A DOUTORA FERNANDA DUARTE LOPES LUCAS DA SILVA, JUIZA FEDERAL 
TITULAR DA 3ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÕES FISCAIS, DA SEÇÃO 
JUDICIÁRIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NA FORMA DA LEI, E NO USO 
DE SUAS ATRIBUIÇÕES: 

FAZ SABER, aos que o presente EDITAL DE LEILÃO PRESENCIAL E 
INTIMAÇÃO virem ou dele conhecimento tiverem e a TOURING CLUB DO BRASIL, 
executado nos autos do Processo de Execução Fiscal nº 0504744-
65.2007.4.02.5101 (2007.51.01.504744-5) em que é Exequente a FAZENDA 
NACIONAL que o Leiloeiro Público LEONARDO SCHULMANN, tel(s). 2532-1705 e 
2532-1739 nomeado e devidamente autorizado por este Juízo, promoverá no dia 
13/03/2018, às 14:00 horas, no Átrio do Prédio da Justiça Federal, na Avenida 
Venezuela, 134 – térreo – Bloco B, Praça Mauá, a alienação em primeiro Leilão 
do(s) seguinte(s) bem(s), conforme descrição a seguir: Imóvel – prédios situados na 
Rua Gerson Ferreira nº 141 e 141-A e respectivo terreno, que mede na totalidade: 
10,00m de largura por 51,00m de extensão; confrontando de um lado com o prédio 
129; do outro com o prédio 151 e nos fundos com o imóvel da Rua Operário Fortes. 
Imóvel matriculado sob o nº 5932-A do 6º Ofício de Registro de Imóveis do Rio de 
Janeiro.  De acordo com as peças disponíveis nos autos constam penhoras 
e/ou hipotecas e/ou recurso e/ou processo pendente e/ou contrato de locação 
sobre o referido imóvel. A Avaliação Total do(s) bem(s) foi estipulada em R$ 
4.018.009,29 (quatro milhões e dezoito mil e nove reais e vinte e nove centavos). A 
venda será realizada pela melhor oferta, sendo o preço mínimo estipulado pelo juiz 
de R$ 2.009.005,00 (dois milhões e nove mil e cinco reais), conforme decidido nos 
autos. Caso não haja licitante haverá, um segundo leilão designado para o dia  
27/03/2018, às 14:00 horas, a ser realizado em iguais condições de venda. O(s) 
bem(ns)  poderá(ão) ser examinado(s) pelos interessados no período compreendido 
entre a  data de intimação e o 2º Leilão, nos dias úteis, no horário das 09:00 às 
17:00 horas. Fica pelo presente, devidamente intimada a parte executada da 
designação supra e para, querendo acompanhá-la, se não tiver sido 
encontrada quando da realização da intimação pessoal, conforme artigo 889,  
parágrafo único do CPC, bem como os credores hipotecários e pignoratícios, 
senhorio direto, condomínio e usufrutuários, caso não sejam encontrados para 
intimação pessoal, do leilão designado para as datas, horário e local 
mencionados. Intime-se o executado de que na hipótese de frustrar o leilão, após a 
publicação do edital de leilão, ser-lhe-á imposto as despesas do leiloeiro, assim 
como percentual a ser fixado por este juízo a título de comissão pelo serviço 
prestado por aquele auxiliar. Devem os licitantes comparecerem nos dias, hora e 
local acima mencionados, munidos de cópia de documento de identidade, 
comprovante de residência, no caso de pessoa física ou cópia contrato social 
no caso de pessoa jurídica. Ficam cientes de que o pagamento da venda será 
feito à vista e no ato, mediante cheque do próprio, do qual serão subrrogados os 
débitos de IPTU e condomínio do bem penhorado, obedecendo as preferências 



legais cabendo ao arrematante o pagamento da comissão do leiloeiro de 5% (cinco 
por cento) da arrematação, mais as despesas do Leiloeiro. O presente EDITAL é 
publicado e afixado no local de costume, na forma da Lei, para que chegue ao 
conhecimento do executado e dos terceiros interessados. Eu, MARISA VASQUEZ 
BARROS DA SILVA, Técnico Judiciário, mandei digitar e eu Alexandre Lins Giraldes, 
Diretor de Secretaria , conferi (Ass.) FERNANDA DUARTE LOPES LUCAS DA 
SILVA, Juíza Federal Titular da  3ª Vara Federal de Execuções Fiscais. 
 

EDITAL Nº EDT.0048.000023-9/2018 - TERCEIRA VARA FEDERAL DE 
EXECUÇÕES FISCAIS 
A DOUTORA FERNANDA DUARTE LOPES LUCAS DA SILVA, JUIZA FEDERAL 
TITULAR DA 3ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÕES FISCAIS, DA SEÇÃO 
JUDICIÁRIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NA FORMA DA LEI, E NO USO 
DE SUAS ATRIBUIÇÕES: 

FAZ SABER, aos que o presente EDITAL DE LEILÃO PRESENCIAL E 
INTIMAÇÃO virem ou dele conhecimento tiverem e a INSTITUTO CONSELHEIRO 
MACEDO SOARES, executado nos autos do Processo de Execução Fiscal nº 
0525040-69.2011.4.02.5101 (2011.51.01.525040-0), em que é Exequente a 
FAZENDA NACIONAL/INSS, que o Leiloeiro Público LEONARDO SCHULMANN, 
tel(s). 2532-1705 e 2532-1739 nomeado e devidamente autorizado por este Juízo, 
promoverá no dia 13/03/2018, às 14:00 horas, no Átrio do Prédio da Justiça 
Federal, na Avenida Venezuela, 134 – térreo – Bloco B, Praça Mauá, a alienação em 
primeiro Leilão do(s) seguinte(s) bem(s), conforme descrição a seguir: Prédio e 
respectivo terreno na Rua Marechal Trompowsky nº 60, constituido pelos 
apartamentos nº 1,2 3, 4, 5 e  6 (Freguesia do Engenho Velho), medindo o terreno: 
12,40m de frente; 12,30m nos fundos; 22,84m à direita e 22,95m à esquerda: 
confronta a direita com o terreno de Melciades Gonçalves: à esquerda com terreno 
de Ignácio A. Guimarães Júnior e nos fundos com terreno da Cia. Nacional de 
Rendas. Imóvel matriculado sob o nº 41.307 do 11º Ofício de Registro de Imóveis do 
Rio de Janeiro. De acordo com as peças disponíveis nos autos constam 
contrato de locação e/ou penhoras e/ou hipotecas e/ou recurso e/ou processo 
pendente sobre o referido imóvel. A Avaliação Total do(s) bem(s) foi estipulada 
em R$ 2.700.000,00 (dois milhões e setecentos mil reais). A venda será realizada 
pela melhor oferta, sendo o preço mínimo estipulado pelo juiz de R$ 675.000,00 
(seiscentos e setenta e cinco mil reais), conforme decidido nos autos. Caso não haja 
licitante haverá, um segundo leilão designado para o dia  27/03/2018, às 14:00 
horas, a ser realizado em iguais condições de venda. O(s) bem(ns)  poderá(ão) ser 
examinado(s) pelos interessados no período compreendido entre a  data de 
intimação e o 2º Leilão, nos dias úteis, no horário das 09:00 às 17:00 horas. Fica 
pelo presente, devidamente intimada a parte executada da designação supra e 
para, querendo acompanhá-la, se não tiver sido encontrada quando da 
realização da intimação pessoal, conforme artigo 889,  parágrafo único do 
CPC, bem como os credores hipotecários e pignoratícios, senhorio direto, 
condomínio e usufrutuários, caso não sejam encontrados para intimação 
pessoal, do leilão designado para as datas, horário e local mencionados. 
Intime-se o executado de que na hipótese de frustrar o leilão, após a publicação do 
edital de leilão, ser-lhe-á imposto as despesas do leiloeiro, assim como percentual a 
ser fixado por este juízo a título de comissão pelo serviço prestado por aquele 
auxiliar. Devem os licitantes comparecerem nos dias, hora e local acima 
mencionados, munidos de cópia de documento de identidade, comprovante de 
residência, no caso de pessoa física ou cópia contrato social no caso de 
pessoa jurídica. Ficam cientes de que o pagamento da venda será feito à vista 
e no ato, mediante cheque do próprio, do qual serão subrrogados os débitos de 



IPTU e condomínio do bem penhorado, obedecendo as preferências legais cabendo 
ao arrematante o pagamento da comissão do leiloeiro de 5% (cinco por cento) da 
arrematação, mais as despesas do Leiloeiro. O presente EDITAL é publicado e 
afixado no local de costume, na forma da Lei, para que chegue ao conhecimento do 
executado e dos terceiros interessados. Eu, MARISA VASQUEZ BARROS DA 
SILVA, Técnico Judiciário, mandei digitar e eu Alexandre Lins Giraldes, Diretor de 
Secretaria , conferi (Ass.) FERNANDA DUARTE LOPES LUCAS DA SILVA, Juíza 
Federal Titular da  3ª Vara Federal de Execuções Fiscais. 
 
EDITAL Nº EDT.0048.000025-8/2018 - TERCEIRA VARA FEDERAL DE 
EXECUÇÕES FISCAIS 
  
A DOUTORA FERNANDA DUARTE LOPES LUCAS DA SILVA, JUIZA FEDERAL 
TITULAR DA 3ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÕES FISCAIS, DA SEÇÃO 
JUDICIÁRIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NA FORMA DA LEI, E NO USO 
DE SUAS ATRIBUIÇÕES: 

FAZ SABER, aos que o presente EDITAL DE LEILÃO PRESENCIAL E 
INTIMAÇÃO virem ou dele conhecimento tiverem e a CARDIOBARRA 
CLINICAS LTDA, executado nos autos do Processo de Execução Fiscal nº 
0015161-27.2013.4.02.5101 (2013.51.01.015161-1), em que é Exequente a 
FAZENDA NACIONA/INSS, que o Leiloeiro Público LEONARDO SCHULMANN, 
tel(s). 2532-1705 e 2532-1739 nomeado e devidamente autorizado por este 
Juízo, promoverá no dia 13/03/2018, às 14:00 horas, no Átrio do Prédio 
da Justiça Federal, na Avenida Venezuela, 134 – térreo – Bloco B, Praça 
Mauá, a alienação em primeiro Leilão do(s) seguinte(s) bem(s), conforme 
descrição a seguir: Rua Georgina de Albuquerque Lote 18 da quadra 09 do PA 
5220, lado par, fazendo esquina com a Avenida Fernando de Mattos. 
Freguesia: Jacarepaguá. O terreno mede de frente em dois segmentos, 
17,00m confrontando com a Rua Georgina de Albuquerque e 17,00m 
confrontando com a Avenida  Fernando de Mattos, lado direito mede 35,00m 
confrontando com o lote 19 da quadra 09, e nos fundos mede 4,00m 
confrontando com o lote 13 da quadra 09, com 592 m². O terreno está 
localizado fora do circulo de 1.320,00 m de raio com centro em 
estabelecimento e fortificações militares e fora da faixa de 100,00 m ao longe 
da atual orla maritima, conforme certidão do 9º Ofício de Registro de Imóveis 
– Mat. 134.515 - Foreiro a União. Imóvel desocupado com uma construção 
não concluida de três andares em parte do terreno, segundo o Oficial de 
Justiça. De acordo com as peças disponíveis nos autos constam 
locação e/ou penhoras e/ou hipotecas e/ou recurso e/ou processo 
pendente sobre o referido imóvel.  A Avaliação Total do(s) bem(s) foi 
estipulada em R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), A venda será 
realizada pela melhor oferta, sendo o preço mínimo estipulado pelo juiz de R$ 
5.000.000,00 (cinco milhões de reais), conforme decidido nos autos. Caso não 
haja licitante haverá, um segundo leilão designado para o dia  27/03/2018, 
às 14:00 horas, a ser realizado em iguais condições de venda. O(s) bem(ns)  
poderá(ão) ser examinado(s) pelos interessados no período compreendido 
entre a  data de intimação e o 2º Leilão, nos dias úteis, no horário das 09:00 
às 17:00 horas. Fica pelo presente, devidamente intimada a parte 
executada da designação supra e para, querendo acompanhá-la, se 



não tiver sido encontrada quando da realização da intimação 
pessoal, conforme artigo 889,  parágrafo único do CPC, bem como os 
credores hipotecários e pignoratícios, senhorio direto, condomínio e 
usufrutuários, caso não sejam encontrados para intimação pessoal, 
do leilão designado para as datas, horário e local mencionados. 
Intime-se o executado de que na hipótese de frustrar o leilão, após a 
publicação do edital de leilão, ser-lhe-á imposto as despesas do leiloeiro, 
assim como percentual a ser fixado por este juízo a título de comissão pelo 
serviço prestado por aquele auxiliar. Devem os licitantes comparecerem nos 
dias, hora e local acima mencionados, munidos de cópia de documento 
de identidade, comprovante de residência, no caso de pessoa física 
ou cópia contrato social no caso de pessoa jurídica. Ficam cientes de 
que o pagamento da venda será feito à vista e no ato, mediante 
cheque do próprio, do qual serão subrrogados os débitos de IPTU e 
condomínio do bem penhorado, obedecendo as preferências legais cabendo 
ao arrematante o pagamento da comissão do leiloeiro de 5% (cinco por 
cento) da arrematação, mais as despesas do Leiloeiro. O presente EDITAL é 
publicado e afixado no local de costume, na forma da Lei, para que chegue ao 
conhecimento do executado e dos terceiros interessados. Eu, MARISA 
VASQUEZ BARROS DA SILVA, Técnico Judiciário, mandei digitar e eu 
Alexandre Lins Giraldes, Diretor de Secretária, conferi (Ass.) FERNANDA 
DUARTE LOPES LUCAS DA SILVA, Juíza Federal Titular da  3ª Vara Federal de 
Execuções Fiscais. 

 
EDITAL Nº EDT.0048.000024-3/2018 - TERCEIRA VARA FEDERAL DE 
EXECUÇÕES FISCAIS 
 
A DOUTORA FERNANDA DUARTE LOPES LUCAS DA SILVA, JUIZA FEDERAL 
TITULAR DA 3ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÕES FISCAIS, DA SEÇÃO 
JUDICIÁRIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NA FORMA DA LEI, E NO USO 
DE SUAS ATRIBUIÇÕES: 

FAZ SABER, aos que o presente EDITAL DE LEILÃO PRESENCIAL E 
INTIMAÇÃO virem ou dele conhecimento tiverem e a REAL E BENEMÉRITA SOC/ 
PORTUGUESA DE BENEFICENCIA DO RIO DE JANEIRO, executado nos autos 
do Processo de Execução Fiscal nº 0042893-46.2014.4.02.5101 
(2014.51.01.042893-5), em que é Exequente a FAZENDA NACIONAL/CEF, que o 
Leiloeiro Público LEONARDO SCHULMANN, tel(s). 2532-1705 e 2532-1739 
nomeado e devidamente autorizado por este Juízo, promoverá no dia 13/03/2018, às 
14:00 horas, no Átrio do Prédio da Justiça Federal, na Avenida Venezuela, 134 – 
térreo – Bloco B, Praça Mauá, a alienação em primeiro Leilão do(s) seguinte(s) 
bem(s), conforme descrição a seguir: Prédio situado na Rua Costa Ferreira, nº 45, 
térreo com 04 portas na frente, medindo: 11,60m de comprimento, dividido em 
armazém, ocupando toda a área do terreno. Conforme descrição realizada pelo 
Oficial de Justiça, foi constatado uma construção de um segundo andar.  Imóvel 
matriculado sob o nº 102981 no 2º Ofício de Registro de Imóveis do Rio de Janeiro. 
De acordo com as peças disponíveis nos autos constam contrato de locação 
e/ou penhoras e/ou hipotecas e/ou recurso e/ou processo pendente sobre o 
referido imóvel. A Avaliação Total do(s) bem(s) foi estipulada em R$ 300.000,00 
(trezentos mil reais). A venda será realizada pela melhor oferta, sendo o preço 



mínimo estipulado pelo juiz de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), 
conforme decidido nos autos. Caso não haja licitante haverá, um segundo leilão 
designado para o dia  27/03/2018, às 14:00 horas, a ser realizado em iguais 
condições de venda. O(s) bem(ns)  poderá(ão) ser examinado(s) pelos interessados 
no período compreendido entre a  data de intimação e o 2º Leilão, nos dias úteis, no 
horário das 09:00 às 17:00 horas. Fica pelo presente, devidamente intimada a 
parte executada da designação supra e para, querendo acompanhá-la, se não 
tiver sido encontrada quando da realização da intimação pessoal, conforme 
artigo 889,  parágrafo único do CPC, bem como os credores hipotecários e 
pignoratícios, senhorio direto, condomínio e usufrutuários, caso não sejam 
encontrados para intimação pessoal, do leilão designado para as datas, 
horário e local mencionados. Intime-se o executado de que na hipótese de frustrar 
o leilão, após a publicação do edital de leilão, ser-lhe-á imposto as despesas do 
leiloeiro, assim como percentual a ser fixado por este juízo a título de comissão pelo 
serviço prestado por aquele auxiliar. Devem os licitantes comparecerem nos dias, 
hora e local acima mencionados, munidos de cópia de documento de identidade, 
comprovante de residência, no caso de pessoa física ou cópia contrato social 
no caso de pessoa jurídica. Ficam cientes de que o pagamento da venda será 
feito à vista e no ato, mediante cheque do próprio, do qual serão subrrogados os 
débitos de IPTU e condomínio do bem penhorado, obedecendo as preferências 
legais cabendo ao arrematante o pagamento da comissão do leiloeiro de 5% (cinco 
por cento) da arrematação, mais as despesas do Leiloeiro. O presente EDITAL é 
publicado e afixado no local de costume, na forma da Lei, para que chegue ao 
conhecimento do executado e dos terceiros interessados. Eu, MARISA VASQUEZ 
BARROS DA SILVA, Técnico Judiciário, mandei digitar e eu Alexandre Lins Giraldes, 
Diretor de Secretaria , conferi., conferi (Ass.) FERNANDA DUARTE LOPES LUCAS 
DA SILVA, Juíza Federal Titular da  3ª Vara Federal de Execuções Fiscais. 
 
EDITAL Nº EDT.0048.000019-2/2018 - TERCEIRA VARA FEDERAL DE 
EXECUÇÕES FISCAIS 
 
A DOUTORA FERNANDA DUARTE LOPES LUCAS DA SILVA, JUIZA FEDERAL 
TITULAR DA 3ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÕES FISCAIS, DA SEÇÃO 
JUDICIÁRIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NA FORMA DA LEI, E NO USO 
DE SUAS ATRIBUIÇÕES: 

FAZ SABER, aos que o presente EDITAL DE LEILÃO PRESENCIAL E 
INTIMAÇÃO virem ou dele conhecimento tiverem e a MUNDO CENTRO 
AUTOMOTIVO LTDA - EPP, executado nos autos do Processo de Execução Fiscal 
nº 0176444-25.2014.4.02.5101 (2014.51.01.176444-0), em que é Exequente a 
FAZENDA NACIONAL, que o Leiloeiro Público LEONARDO SCHULMANN, tel(s). 
2532-1705 e 2532-1739 nomeado e devidamente autorizado por este Juízo, 
promoverá no dia 13/03/2018, às 14:00 horas, no Átrio do Prédio da Justiça 
Federal, na Avenida Venezuela, 134 – térreo – Bloco B, Praça Mauá, a alienação em 
primeiro Leilão do(s) seguinte(s) bem(s), conforme descrição a seguir: Terreno 
situado na Av. Brasil, localizado no lado par à 15m85 da Rua da Proclamação, lado 
par, medindo 35m40 de frente e fundos, onde confronta com o nº 316 da rua da 
Proclamação, 18m00 à direita onde confronta com o nº 5932 da Av. Brasil e 20m70 à 
esquerda onde confronta nº 332 da Rua da Proclamação. Imóvel matriculado sob o  
nº 82.884 do 6º Ofício de Registro de Imóveis do Rio de Janeiro. Conforme 
descrição do Oficial de Justiça, Imóvel situado ao nº 5910 da Av. Brasil, no bairro de 
Bonsucesso, nesta cidade. De acordo com as peças disponíveis nos autos 
constam locação e/ou penhoras e/ou hipotecas e/ou recurso e/ou processo 
pendente sobre o referido imóvel.  A Avaliação Total do(s) bem(s) foi estipulada 
em R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais). A venda será realizada pela melhor 



oferta, sendo o preço mínimo estipulado pelo juiz de R$ 500.000,00 (quinhentos mil 
reais), conforme decidido nos autos. Caso não haja licitante haverá, um segundo 
leilão designado para o dia  27/03/2018, às 14:00 horas, a ser realizado em iguais 
condições de venda. O(s) bem(ns)  poderá(ão) ser examinado(s) pelos interessados 
no período compreendido entre a  data de intimação e o 2º Leilão, nos dias úteis, no 
horário das 09:00 às 17:00 horas. Fica pelo presente, devidamente intimada a 
parte executada da designação supra e para, querendo acompanhá-la, se não 
tiver sido encontrada quando da realização da intimação pessoal, conforme 
artigo 889,  parágrafo único do CPC, bem como os credores hipotecários e 
pignoratícios, senhorio direto, condomínio e usufrutuários, caso não sejam 
encontrados para intimação pessoal, do leilão designado para as datas, 
horário e local mencionados. Intime-se o executado de que na hipótese de frustrar 
o leilão, após a publicação do edital de leilão, ser-lhe-á imposto as despesas do 
leiloeiro, assim como percentual a ser fixado por este juízo a título de comissão pelo 
serviço prestado por aquele auxiliar. Devem os licitantes comparecerem nos dias, 
hora e local acima mencionados, munidos de cópia de documento de identidade, 
comprovante de residência, no caso de pessoa física ou cópia contrato social 
no caso de pessoa jurídica. Ficam cientes de que o pagamento da venda será 
feito à vista e no ato, mediante cheque do próprio, do qual serão subrrogados os 
débitos de IPTU e condomínio do bem penhorado, obedecendo as preferências 
legais cabendo ao arrematante o pagamento da comissão do leiloeiro de 5% (cinco 
por cento) da arrematação, mais as despesas do Leiloeiro. O presente EDITAL é 
publicado e afixado no local de costume, na forma da Lei, para que chegue ao 
conhecimento do executado e dos terceiros interessados. Eu, MARISA VASQUEZ 
BARROS DA SILVA, Técnico Judiciário, mandei digitar e eu Alexandre Lins Giraldes, 
Diretor de Secretária, conferi (Ass.) FERNANDA DUARTE LOPES LUCAS DA 
SILVA, Juíza Federal Titular da  3ª Vara Federal de Execuções Fiscais. 
 
 
EDITAL Nº EDT.0048.000027-7/2018 - TERCEIRA VARA FEDERAL DE 
EXECUÇÕES FISCAIS 
 
A DOUTORA FERNANDA DUARTE LOPES LUCAS DA SILVA, JUIZA FEDERAL 
TITULAR DA 3ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÕES FISCAIS, DA SEÇÃO 
JUDICIÁRIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NA FORMA DA LEI, E NO USO 
DE SUAS ATRIBUIÇÕES: 
 
FAZ SABER, aos que o presente EDITAL DE LEILÃO PRESENCIAL E 
INTIMAÇÃO virem ou dele conhecimento tiverem e a MANUFATURA ZONA OESTE 
S/A, executado nos autos do Processo de Execução Fiscal nº 0000869-
32.2016.4.02.5101 (2016.51.01.000869-4), em que é Exequente a FAZENDA 
NACIONAL/INSS, que o Leiloeiro Público LEONARDO SCHULMANN, tel(s). 2532-
1705 e 2532-1739 nomeado e devidamente autorizado por este Juízo, promoverá no 
dia 13/03/2018, às 14:00 horas, no Átrio do Prédio da Justiça Federal, na Avenida 
Venezuela, 134 – térreo – Bloco B, Praça Mauá, a alienação em primeiro Leilão 
do(s) seguinte(s) bem(s), conforme descrição a seguir: Prédio de nº 102 da Rua 
Pistóia e seu terreno, de acordo com a AV-12 da certidão de ônus reais do referido 
imóve, este passou a ter as seguintes dimensões:233,00m de frente em 2 
segmentos de 133,00m mais 100,00m em curva; à direita 179,42; à esquerda 
163,83m e nos fundos zero metro: com área de 23.168,15m²; 32.338, da Avenida 
Cesário de Melo, à direita com a Rua Pistóia, à esquerda com o lote 2 da gleba B do 
PA 32.338. Imóvel matriculado sob nº 17.401 do 4º Ofício de Registro de Imóveis do 
Rio de Janeiro. De acordo com as peças disponíveis nos autos constam 
contrato de locação e/ou penhoras e/ou hipotecas e/ou recurso e/ou processo 
pendente sobre o referido imóvel. A Avaliação Total do(s) bem(s) foi estipulada 



em R$ 14.000.000,00 (quatorze milhões de reais). A venda será realizada pela 
melhor oferta, sendo o preço mínimo estipulado pelo juiz de R$ 7.000.000,00 (sete 
milhões de reais). Caso não haja licitante haverá, um segundo leilão designado para 
o dia  27/03/2018, às 14:00 horas, a ser realizado em iguais condições de venda. 
O(s) bem(ns)  poderá(ão) ser examinado(s) pelos interessados no período 
compreendido entre a  data de intimação e o 2º Leilão, nos dias úteis, no horário das 
09:00 às 17:00 horas. Fica pelo presente, devidamente intimada a parte 
executada da designação supra e para, querendo acompanhá-la, se não tiver 
sido encontrada quando da realização da intimação pessoal, conforme artigo 
889,  parágrafo único do CPC, bem como os credores hipotecários e 
pignoratícios, senhorio direto, condomínio e usufrutuários, caso não sejam 
encontrados para intimação pessoal, do leilão designado para as datas, 
horário e local mencionados. Intime-se o executado de que na hipótese de frustrar 
o leilão, após a publicação do edital de leilão, ser-lhe-á imposto as despesas do 
leiloeiro, assim como percentual a ser fixado por este juízo a título de comissão pelo 
serviço prestado por aquele auxiliar. Devem os licitantes comparecerem nos dias, 
hora e local acima mencionados, munidos de cópia de documento de identidade, 
comprovante de residência, no caso de pessoa física ou cópia contrato social 
no caso de pessoa jurídica. Ficam cientes de que o pagamento da venda será 
feito à vista e no ato, mediante cheque do próprio, do qual serão subrrogados os 
débitos de IPTU e condomínio do bem penhorado, obedecendo as preferências 
legais cabendo ao arrematante o pagamento da comissão do leiloeiro de 5% (cinco 
por cento) da arrematação, mais as despesas do Leiloeiro. O presente EDITAL é 
publicado e afixado no local de costume, na forma da Lei, para que chegue ao 
conhecimento do executado e dos terceiros interessados. Eu, MARISA VASQUEZ 
BARROS DA SILVA, Técnico Judiciário, mandei digitar e eu Alexandre Lins Giraldes, 
Diretor de Secretaria , conferi., (Ass.) FERNANDA DUARTE LOPES LUCAS DA 
SILVA, Juiza  Federal Titular da  3ª Vara Federal de Execuções Fiscais. 

 
EDITAL Nº EDT.0048.000014-0/2018 - TERCEIRA VARA FEDERAL DE 
EXECUÇÕES FISCAIS 
 
A DOUTORA FERNANDA DUARTE LOPES LUCAS DA SILVA, JUIZA FEDERAL 
TITULAR DA 3ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÕES FISCAIS, DA SEÇÃO 
JUDICIÁRIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NA FORMA DA LEI, E NO USO 
DE SUAS ATRIBUIÇÕES: 
 

FAZ SABER, aos que o presente EDITAL DE LEILÃO PRESENCIAL E 
INTIMAÇÃO virem ou dele conhecimento tiverem e a FABRICA DE ESCOVAS 
SUISSA SA, executado nos autos do Processo de Execução Fiscal nº 0034390-
65.2016.4.02.5101 (2016.51.01.034390-2), em que é Exequente a FAZENDA 
NACIONAL, que o Leiloeiro Público LEONARDO SCHULMANN, tel(s). 2532-1705 e 
2532-1739 nomeado e devidamente autorizado por este Juízo, promoverá no dia 
13/03/2018, às 14:00 horas, no Átrio do Prédio da Justiça Federal, na Avenida 
Venezuela, 134 – térreo – Bloco B, Praça Mauá, a alienação em primeiro Leilão 
do(s) seguinte(s) bem(s), conforme descrição a seguir: Prédio situado na Rua 
Bandeira de Gouveia, nº 81, Freguesia do Engenho Novo, medindo o terreno 
designado por Lote 01 do Pal 31352, 32,80m de frente; 33,00m de fundos, 40,85m à 
direita e 40,75m à esquerda, confrontando a esquerda com o nº 103 e a direita com 
o nº 53. Conforme descrição realizada pelo Oficial de Justiça, o imóvel é composto 
por dois galpões de dois andares, em bom estado de conservação. Imóvel 
matriculado sob o nº 101391 no 1º Ofício de Registro de Imóveis do Rio de Janeiro. 
De acordo com as peças disponíveis nos autos constam contrato de locação 



e/ou penhoras e/ou hipotecas e/ou recurso e/ou processo pendente sobre o 
referido imóvel. A Avaliação Total do(s) bem(s) foi estipulada em R$ 1.600.000,00 
(hum milhão e seiscentos mil reais). A venda será realizada pela melhor oferta, 
sendo o preço mínimo estipulado pelo juiz de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), 
conforme decidido nos autos. Caso não haja licitante haverá, um segundo leilão 
designado para o dia  27/03/2018, às 14:00 horas, a ser realizado em iguais 
condições de venda. O(s) bem(ns)  poderá(ão) ser examinado(s) pelos interessados 
no período compreendido entre a  data de intimação e o 2º Leilão, nos dias úteis, no 
horário das 09:00 às 17:00 horas. Fica pelo presente, devidamente intimada a 
parte executada da designação supra e para, querendo acompanhá-la, se não 
tiver sido encontrada quando da realização da intimação pessoal, conforme 
artigo 889,  parágrafo único do CPC, bem como os credores hipotecários e 
pignoratícios, senhorio direto, condomínio e usufrutuários, caso não sejam 
encontrados para intimação pessoal, do leilão designado para as datas, 
horário e local mencionados. Intime-se o executado de que na hipótese de frustrar 
o leilão, após a publicação do edital de leilão, ser-lhe-á imposto as despesas do 
leiloeiro, assim como percentual a ser fixado por este juízo a título de comissão pelo 
serviço prestado por aquele auxiliar. Devem os licitantes comparecerem nos dias, 
hora e local acima mencionados, munidos de cópia de documento de identidade, 
comprovante de residência, no caso de pessoa física ou cópia contrato social 
no caso de pessoa jurídica. Ficam cientes de que o pagamento da venda será 
feito à vista e no ato, mediante cheque do próprio, do qual serão subrrogados os 
débitos de IPTU e condomínio do bem penhorado, obedecendo as preferências 
legais cabendo ao arrematante o pagamento da comissão do leiloeiro de 5% (cinco 
por cento) da arrematação, mais as despesas do Leiloeiro. O presente EDITAL é 
publicado e afixado no local de costume, na forma da Lei, para que chegue ao 
conhecimento do executado e dos terceiros interessados. Eu, MARISA VASQUEZ 
BARROS DA SILVA, Técnico Judiciário, mandei digitar e eu Alexandre Lins Giraldes, 
Diretor de Secretaria , conferi (Ass.) FERNANDA DUARTE LOPES LUCAS DA 
SILVA, Juíza Federal Titular da  3ª Vara Federal de Execuções Fiscais. 
 
EDITAL Nº EDT.0048.000015-4/2018 - TERCEIRA VARA FEDERAL DE 
EXECUÇÕES FISCAIS 
 
A DOUTORA FERNANDA DUARTE LOPES LUCAS DA SILVA, JUIZA FEDERAL 
TITULAR DA 3ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÕES FISCAIS, DA SEÇÃO 
JUDICIÁRIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NA FORMA DA LEI, E NO USO 
DE SUAS ATRIBUIÇÕES: 
 

FAZ SABER, aos que o presente EDITAL DE LEILÃO PRESENCIAL E 
INTIMAÇÃO virem ou dele conhecimento tiverem e a FABRICA DE ESCOVAS 
SUISSA SA, executado nos autos do Processo de Execução Fiscal nº 0105125-
26.2016.4.02.5101 (2016.51.01.105125-0), em que é Exequente a FAZENDA 
NACIONAL, que o Leiloeiro Público LEONARDO SCHULMANN, tel(s). 2532-1705 e 
2532-1739 nomeado e devidamente autorizado por este Juízo, promoverá no dia 
13/03/2018, às 14:00 horas, no Átrio do Prédio da Justiça Federal, na Avenida 
Venezuela, 134 – térreo – Bloco B, Praça Mauá, a alienação em primeiro Leilão 
do(s) seguinte(s) bem(s), conforme descrição a seguir: Prédio situado na Rua 
Bandeira de Gouveia, nº 81, Freguesia do Engenho Novo, medindo o terreno 
designado por Lote 01 do Pal 31352, 32,80m de frente; 33,00m de fundos, 40,85m à 
direita e 40,75m à esquerda, confrontando a esquerda com o nº 103 e a direita com 
o nº 53. Conforme descrição realizada pelo Oficial de Justiça, o imóvel é composto 
por dois galpões de dois andares, em bom estado de conservação. Imóvel 
matriculado sob o nº 101391 no 1º Ofício de Registro de Imóveis do Rio de Janeiro. 



De acordo com as peças disponíveis nos autos constam contrato de locação 
e/ou penhoras e/ou hipotecas e/ou recurso e/ou processo pendente sobre o 
referido imóvel. A Avaliação Total do(s) bem(s) foi estipulada em R$ 1.600.000,00 
(hum milhão e seiscentos mil reais). A venda será realizada pela melhor oferta, 
sendo o preço mínimo estipulado pelo juiz de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), 
conforme decidido nos autos. Caso não haja licitante haverá, um segundo leilão 
designado para o dia  27/03/2018, às 14:00 horas, a ser realizado em iguais 
condições de venda. O(s) bem(ns)  poderá(ão) ser examinado(s) pelos interessados 
no período compreendido entre a  data de intimação e o 2º Leilão, nos dias úteis, no 
horário das 09:00 às 17:00 horas. Fica pelo presente, devidamente intimada a 
parte executada da designação supra e para, querendo acompanhá-la, se não 
tiver sido encontrada quando da realização da intimação pessoal, conforme 
artigo 889,  parágrafo único do CPC, bem como os credores hipotecários e 
pignoratícios, senhorio direto, condomínio e usufrutuários, caso não sejam 
encontrados para intimação pessoal, do leilão designado para as datas, 
horário e local mencionados. Intime-se o executado de que na hipótese de frustrar 
o leilão, após a publicação do edital de leilão, ser-lhe-á imposto as despesas do 
leiloeiro, assim como percentual a ser fixado por este juízo a título de comissão pelo 
serviço prestado por aquele auxiliar. Devem os licitantes comparecerem nos dias, 
hora e local acima mencionados, munidos de cópia de documento de identidade, 
comprovante de residência, no caso de pessoa física ou cópia contrato social 
no caso de pessoa jurídica. Ficam cientes de que o pagamento da venda será 
feito à vista e no ato, mediante cheque do próprio, do qual serão subrrogados os 
débitos de IPTU e condomínio do bem penhorado, obedecendo as preferências 
legais cabendo ao arrematante o pagamento da comissão do leiloeiro de 5% (cinco 
por cento) da arrematação, mais as despesas do Leiloeiro. O presente EDITAL é 
publicado e afixado no local de costume, na forma da Lei, para que chegue ao 
conhecimento do executado e dos terceiros interessados. Eu, MARISA VASQUEZ 
BARROS DA SILVA, Técnico Judiciário, mandei digitar e eu Alexandre Lins Giraldes, 
Diretor de Secretaria , conferi (Ass.) FERNANDA DUARTE LOPES LUCAS DA 
SILVA, Juíza Federal Titular da  3ª Vara Federal de Execuções Fiscais. 
 
EDITAL DE Nº EDT.0048.000016-9/2018 - TERCEIRA VARA FEDERAL DE 
EXECUÇÕES FISCAIS   
 
A DOUTORA FERNANDA DUARTE LOPES LUCAS DA SILVA, JUIZA FEDERAL 
TITULAR DA 3ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÕES FISCAIS, DA SEÇÃO 
JUDICIÁRIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NA FORMA DA LEI, E NO USO 
DE SUAS ATRIBUIÇÕES: 
 
FAZ SABER, aos que o presente EDITAL DE LEILÃO PRESENCIAL E 
INTIMAÇÃO virem ou dele conhecimento tiverem e a CENTRO EDUCACIONAL DE 
REALENGO, executado nos autos do Processo de Execução Fiscal nº 0134542-
24.2016.4.02.5101 (2016.51.01.134542-6), em que é Exequente a UNIÃO 
FEDERAL/FAZENDA NACIONAL, que o Leiloeiro Público LEONARDO 
SCHULMANN, tel(s). 2532-1705 e 2532-1739 nomeado e devidamente autorizado 
por este Juízo, promoverá no dia 13/03/2018, às 14:00 horas, no Átrio do Prédio da 
Justiça Federal, na Avenida Venezuela, 134 – térreo – Bloco B, Praça Mauá, a 
alienação em primeiro Leilão do(s) seguinte(s) bem(s), conforme descrição a seguir: 
O domínio útil do imóvel localizado na Rua Professor Carlos Venceslau, 963 – 
Realengo, com denominação de Centro Esportivo Castelo Branco, com as 
caracteristicas seguintes: primeiro terreno medindo aproximadamente 140m x 170m, 
onde estão construídos um ginásio coberto poliesportivo, com arquibancadas em 
alvenaria, com medidas aproximadas de 20m x 40m, com vestiários. No mesmo 
prédio há diversas salas que ocupam dois andares. Segundo terreno composto por 



um prédio de 3 pavimentos com dezesseis salas de aula, dois banheiros por andar, 
denominado Bloco F. Terceiro terreno com duas piscinas, sendo uma com 
dimensões olímpicas, provida de aquecimento e  filtragem. Quarto terreno composto 
de um campo de futebol de gramado com dimensões aproximadas de 70m x 110m. 
O imóvel se encontra edificado em logradouro urbanizado com pavimentação e 
iluminação pública e sistema regular de transporte, conforme certificado pelo Oficial 
de Justiça. Imóvel matriculado no 12º Ofício de Registro de Imóveis do Rio de 
Janeiro. A propriedade do domínio direto deste imóvel pertence ao Município do Rio 
de Janeiro. De acordo com as peças disponíveis nos autos constam contrato 
de locação e/ou penhoras e/ou hipotecas e/ou recurso e/ou processo pendente 
sobre o referido imóvel. A Avaliação Total do(s) bem(s) foi estipulada em R$ 
16.000.000,00 (dezesseis milhões de reais). A venda será realizada pela melhor 
oferta, sendo o preço mínimo estipulado pelo juiz de R$ 8.000.000,00 (oito milhões 
de reais). Caso não haja licitante haverá, um segundo leilão designado para o dia  
27/03/2018, às 14:00 horas, a ser realizado em iguais condições de venda. O(s) 
bem(ns)  poderá(ão) ser examinado(s) pelos interessados no período compreendido 
entre a  data de intimação e o 2º Leilão, nos dias úteis, no horário das 09:00 às 
17:00 horas. Fica pelo presente, devidamente intimada a parte executada da 
designação supra e para, querendo acompanhá-la, se não tiver sido 
encontrada quando da realização da intimação pessoal, conforme artigo 889,  
parágrafo único do CPC, bem como os credores hipotecários e pignoratícios, 
senhorio direto, condomínio e usufrutuários, caso não sejam encontrados para 
intimação pessoal, do leilão designado para as datas, horário e local 
mencionados. Intime-se o executado de que na hipótese de frustrar o leilão, após a 
publicação do edital de leilão, ser-lhe-á imposto as despesas do leiloeiro, assim 
como percentual a ser fixado por este juízo a título de comissão pelo serviço 
prestado por aquele auxiliar. Devem os licitantes comparecerem nos dias, hora e 
local acima mencionados, munidos de cópia de documento de identidade, 
comprovante de residência, no caso de pessoa física ou cópia contrato social 
no caso de pessoa jurídica. Ficam cientes de que o pagamento da venda será 
feito à vista e no ato, mediante cheque do próprio, do qual serão subrrogados os 
débitos de IPTU e condomínio do bem penhorado, obedecendo as preferências 
legais cabendo ao arrematante o pagamento da comissão do leiloeiro de 5% (cinco 
por cento) da arrematação, mais as despesas do Leiloeiro. O presente EDITAL é 
publicado e afixado no local de costume, na forma da Lei, para que chegue ao 
conhecimento do executado e dos terceiros interessados. Eu, MARISA VASQUEZ 
BARROS DA SILVA, Técnico Judiciário, mandei digitar e eu Alexandre Lins Giraldes, 
Diretor de Secretaria , conferi (Ass.) FERNANDA DUARTE LOPES LUCAS DA 
SILVA, Juíza Federal Titular da  3ª Vara Federal de Execuções Fiscais. 
 
 
EDITAL Nº EDT.0048.000017-3/2018 - TERCEIRA VARA FEDERAL DE 
EXECUÇÕES FISCAIS 
 
A DOUTORA FERNANDA DUARTE LOPES LUCAS DA SILVA, JUIZA FEDERAL 
TITULAR DA 3ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÕES FISCAIS, DA SEÇÃO 
JUDICIÁRIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NA FORMA DA LEI, E NO USO 
DE SUAS ATRIBUIÇÕES: 

FAZ SABER, aos que o presente EDITAL DE LEILÃO PRESENCIAL E 
INTIMAÇÃO virem ou dele conhecimento tiverem e a RIBEIRO PEDROSO E JUCA 
ADVOGADOS ASSOCIADOS executado nos autos do Processo de Execução 
Fiscal nº 0157820-54.2016.4.02.5101 (2016.51.01.157820-2), em que é Exequente a 
FAZENDA NACIONAL/INSS, que o Leiloeiro Público LEONARDO SCHULMANN, 
tel(s). 2532-1705 e 2532-1739 nomeado e devidamente autorizado por este Juízo, 



promoverá no dia 13/03/2018, às 14:00 horas, no Átrio do Prédio da Justiça 
Federal, na Avenida Venezuela, 134 – térreo – Bloco B, Praça Mauá, a alienação em 
primeiro Leilão do(s) seguinte(s) bem(s), conforme descrição a seguir: Rua da 
Glória, nº 190 apartamento 302 com 1/24 do domínio útil do terreno, foreiro ao 
Município do Rio de Janeiro e a União. Freguesia da Glória. INSCRIÇÃO FRE 
518113 C.L. 6109. CARACTERÍSTICAS E CONFRONTAÇÕES: O terreno mede 
20,80m de frente; 16,45m de fundos, 36,00m à direito e 22,00m à esquerda, dai 
morro acima, até encontrar o terreno de J.P. de Souza e Cia., confrontando à direita 
com o nº 168, antigo nº 63da viúva Silveira e Filhos; à esquerda com o nº 222, antigo 
54, de Luiz Mendonça Padilha e aos fundos com terreno acima citado. Imóvel 
matriculado sob o nº 21.956 do 9º Ofício de Registro de Imóveis do Rio de Janeiro. 
Conforme descrição do Oficial de Justiça, imóvel constituído de 03 salas, 04 quartos, 
02 banheiros sociais, copa/cozinha e área de serviço. De acordo com as peças 
disponíveis nos autos constam locação e/ou penhoras e/ou hipotecas e/ou 
recurso e/ou processo pendente sobre o referido imóvel.  A Avaliação Total 
do(s) bem(s) foi estipulada em R$ 1.600.000,00 (hum milhão e seiscentos mil reais). 
A venda será realizada pela melhor oferta, sendo o preço mínimo estipulado pelo juiz 
de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), conforme decidido nos autos. Caso não haja 
licitante haverá, um segundo leilão designado para o dia  27/03/2018, às 14:00 
horas, a ser realizado em iguais condições de venda. O(s) bem(ns)  poderá(ão) ser 
examinado(s) pelos interessados no período compreendido entre a data de 
intimação e o 2º Leilão, nos dias úteis, no horário das 09:00 às 17:00 horas. Fica 
pelo presente, devidamente intimada a parte executada da designação supra e 
para, querendo acompanhá-la, se não tiver sido encontrada quando da 
realização da intimação pessoal, conforme artigo 889,  parágrafo único do 
CPC, bem como os credores hipotecários e pignoratícios, senhorio direto, 
condomínio e usufrutuários, caso não sejam encontrados para intimação 
pessoal, do leilão designado para as datas, horário e local mencionados. 
Intime-se o executado de que na hipótese de frustrar o leilão, após a publicação do 
edital de leilão, ser-lhe-á imposto as despesas do leiloeiro, assim como percentual a 
ser fixado por este juízo a título de comissão pelo serviço prestado por aquele 
auxiliar. Devem os licitantes comparecerem nos dias, hora e local acima 
mencionados, munidos de cópia de documento de identidade, comprovante de 
residência, no caso de pessoa física ou cópia contrato social no caso de 
pessoa jurídica. Ficam cientes de que o pagamento da venda será feito à vista 
e no ato, mediante cheque do próprio, do qual serão subrrogados os débitos de 
IPTU e condomínio do bem penhorado, obedecendo as preferências legais cabendo 
ao arrematante o pagamento da comissão do leiloeiro de 5% (cinco por cento) da 
arrematação, mais as despesas do Leiloeiro. O presente EDITAL é publicado e 
afixado no local de costume, na forma da Lei, para que chegue ao conhecimento do 
executado e dos terceiros interessados. Eu, MARISA VASQUEZ BARROS DA 
SILVA, Técnico Judiciário, mandei digitar e eu Alexandre Lins Giraldes, Diretor de 
Secretária, conferi (Ass.) FERNANDA DUARTE LOPES LUCAS DA SILVA, Juíza 
Federal Titular da  3ª Vara Federal de Execuções Fiscais. 
 
EDITAL Nº EDT.0048.000018-8/2018 - TERCEIRA VARA FEDERAL DE 
EXECUÇÕES FISCAIS  
 
A DOUTORA FERNANDA DUARTE LOPES LUCAS DA SILVA, JUIZA FEDERAL 
TITULAR DA 3ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÕES FISCAIS, DA SEÇÃO 
JUDICIÁRIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NA FORMA DA LEI, E NO USO 
DE SUAS ATRIBUIÇÕES: 
 
FAZ SABER, aos que o presente EDITAL DE LEILÃO PRESENCIAL E 
INTIMAÇÃO virem ou dele conhecimento tiverem e a CENTRO EDUCACIONAL DE 



REALENGO, executado nos autos do Processo de Execução Fiscal nº 0160193-
58.2016.4.02.5101 (2016.51.01.160193-5), em que é Exequente a FAZENDA 
NACIONAL/INSS, que o Leiloeiro Público LEONARDO SCHULMANN, tel(s). 2532-
1705 e 2532-1739 nomeado e devidamente autorizado por este Juízo, promoverá no 
dia 13/03/2018, às 14:00 horas, no Átrio do Prédio da Justiça Federal, na Avenida 
Venezuela, 134 – térreo – Bloco B, Praça Mauá, a alienação em primeiro Leilão 
do(s) seguinte(s) bem(s), conforme descrição a seguir: O domínio útil do imóvel 
localizado na Rua Professor Carlos Venceslau, 963 – Realengo, com denominação 
de Centro Esportivo Castelo Branco, com as caracteristicas seguintes: primeiro 
terreno medindo aproximadamente 140m x 170m, onde estão construídos um 
ginásio coberto poliesportivo, com arquibancadas em alvenaria, com medidas 
aproximadas de 20m x 40m, com vestiários. No mesmo prédio há diversas salas que 
ocupam dois andares. Segundo terreno composto por um prédio de 3 pavimentos 
com dezesseis salas de aula, dois banheiros por andar, denominado Bloco F. 
Terceiro terreno com duas piscinas, sendo uma com dimensões olímpicas, provida 
de aquecimento e  filtragem. Quarto terreno composto de um campo de futebol de 
gramado com dimensões aproximadas de 70m x 110m. O imóvel se encontra 
edificado em logradouro urbanizado com pavimentação e iluminação pública e 
sistema regular de transporte, conforme certificado pelo Oficial de Justiça. Imóvel 
matriculado no 12º Ofício de Registro de Imóveis do Rio de Janeiro. A propriedade 
do domínio direto deste imóvel pertence ao Município do Rio de Janeiro. De acordo 
com as peças disponíveis nos autos constam contrato de locação e/ou 
penhoras e/ou hipotecas e/ou recurso e/ou processo pendente sobre o referido 
imóvel. A Avaliação Total do(s) bem(s) foi estipulada em R$ 16.000.000,00 
(dezesseis milhões de reais). A venda será realizada pela melhor oferta, sendo o 
preço mínimo estipulado pelo juiz de R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais). Caso 
não haja licitante haverá, um segundo leilão designado para o dia  27/03/2018, às 
14:00 horas, a ser realizado em iguais condições de venda. O(s) bem(ns)  
poderá(ão) ser examinado(s) pelos interessados no período compreendido entre a  
data de intimação e o 2º Leilão, nos dias úteis, no horário das 09:00 às 17:00 horas. 
Fica pelo presente, devidamente intimada a parte executada da designação 
supra e para, querendo acompanhá-la, se não tiver sido encontrada quando da 
realização da intimação pessoal, conforme artigo 889,  parágrafo único do 
CPC, bem como os credores hipotecários e pignoratícios, senhorio direto, 
condomínio e usufrutuários, caso não sejam encontrados para intimação 
pessoal, do leilão designado para as datas, horário e local mencionados. 
Intime-se o executado de que na hipótese de frustrar o leilão, após a publicação do 
edital de leilão, ser-lhe-á imposto as despesas do leiloeiro, assim como percentual a 
ser fixado por este juízo a título de comissão pelo serviço prestado por aquele 
auxiliar. Devem os licitantes comparecerem nos dias, hora e local acima 
mencionados, munidos de cópia de documento de identidade, comprovante de 
residência, no caso de pessoa física ou cópia contrato social no caso de 
pessoa jurídica. Ficam cientes de que o pagamento da venda será feito à vista 
e no ato, mediante cheque do próprio, do qual serão subrrogados os débitos de 
IPTU e condomínio do bem penhorado, obedecendo as preferências legais cabendo 
ao arrematante o pagamento da comissão do leiloeiro de 5% (cinco por cento) da 
arrematação, mais as despesas do Leiloeiro. O presente EDITAL é publicado e 
afixado no local de costume, na forma da Lei, para que chegue ao conhecimento do 
executado e dos terceiros interessados. Eu, MARISA VASQUEZ BARROS DA 
SILVA, Técnico Judiciário, mandei digitar e eu Alexandre Lins Giraldes, Diretor de 
Secretaria , conferi (Ass.) FERNANDA DUARTE LOPES LUCAS DA SILVA, Juíza 
Federal Titular da  3ª Vara Federal de Execuções Fiscais. 
 
 
 



EDITAL Nº EDT.0048.000033-2/2018  
 
TERCEIRA VARA FEDERAL DE EXECUÇÕES FISCAIS 

 
 
A DOUTORA FERNANDA DUARTE LOPES LUCAS DA SILVA, JUIZA 
FEDERAL TITULAR DA 3ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÕES FISCAIS DA 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NA FORMA DA 
LEI, E NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES: 
 
FAZ SABER, aos que o presente EDITAL DE LEILÃO SIMULTÂNEO 
(ELETRÔNICO E PRESENCIAL) E DE INTIMAÇÃO virem ou dele 
conhecimento tiverem e a EDMILSON CARNEIRO DA SILVA, executado nos 
autos do Processo de Execução Fiscal nº (0164448-25.2017.4.02.5101) 
2017.51.01.164448-3, em que é Exequente o INSTITUTO NACIONAL DE 
METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO, que o Leiloeiro 
Público LEONARDO SCHULMANN, inscrito na JUCERJA sob o nº. 116, tel(s). 
2532-1705 e 2532-1739, nomeado e devidamente autorizado por este Juízo, 
promoverá no dia 13/03/2018 às 14 horas, no Átrio do prédio da Justiça 
Federal, na Avenida Venezuela, nº 134 – térreo – Bloco B, a alienação em 
primeiro leilão na modalidade presencial e eletrônica do(s) seguinte(s) bem(ns), 
conforme descrição a seguir: 01 (um) aparelho de TV tela plana, Samsung, 26 
polegadas, modelo LN26A460C1. O bem encontra-se localizado na Avenida 
Joaquim Magalhães, 180, Bl. 3 -206,  – Campo Grande – Rio de Janeiro. A 
avaliação total do bem foi estipulada em R$ 700,00 (setecentos reais). A venda 
será realizada pela melhor oferta, sendo o preço mínimo estipulado pelo juiz de 
R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), conforme decidido nos autos e nas 
seguintes condições: - O(s) bem(ns) poderá(ão) ser examinado(s) pelos 
interessados no período compreendido entre a data de intimação e o 2º Leilão, 
nos dias úteis, no horário das 09:00 às 17:00 horas, bem como estará(ão) em 
exposição nos locais indicados no site; - Os leilões se realizarão, 
simultaneamente, nas modalidades eletrônica e presencial; - Devem os 
licitantes comparecerem no local, dia e hora designados para o leilão 
presencial, ou poderão, mediante cadastramento prévio de pelo menos 24 
horas antes do leilão presencial, ofertar lances pela internet, através do sítio 
www.schulmannleiloes.com.br, - A identificação das pessoas físicas será feita 
através de documento de identidade, do Cadastro de Pessoas Físicas do 
Ministério de Fazenda e do comprovante de residência. As pessoas jurídicas 
serão representadas por quem os estatutos indicarem, devendo portar 
comprovante de CNPJ e cópia do referido Ato Estatutário. Todos poderão 
fazer-se representar por procurador com poderes específicos. O cadastramento 
será gratuito e constituirá requisito indispensável para a participação na 
alienação judicial eletrônica, responsabilizando-se o usuário, civil e 
criminalmente, pelas informações lançadas por ocasião do cadastramento. O 
cadastramento implicará na aceitação da integralidade das disposições da 
Resolução CNJ nº 236/2016, assim como das demais condições estipuladas 
neste edital; - O leilão eletrônico será aberto para recepção de lances com, no 
mínimo, 5 (cinco) dias de antecedência à data designada para o início do 
período em que se realizará o leilão presencial; - O primeiro leilão presencial 
será realizado no dia 13/03/2018, às 14:00 horas, no átrio do Foro Federal 



Desembargadora Marilena Franco, localizado na Avenida Venezuela n° 134, 
Bloco “B”, térreo, Saúde, Rio de Janeiro/RJ, e, concomitantemente no sítio 
www.schulmannleiloes.com.br, quando o(s) bem(ns) será(ão) apregoado(s), 
eletrônica e presencialmente, captado(s) o(s) lance(s) e vendido(s) a quem 
oferecer quantia(s) superior(es) ao preço mínimo estipulado pelo juiz; 
- O encerramento do leilão eletrônico coincidirá com o do presencial. Caso não 
haja licitantes até o término do primeiro leilão presencial, após 24 horas será 
reaberto o leilão eletrônico, observadas as mesmas regras para captação de 
lances e de realização e encerramento concomitantes com o segundo leilão 
presencial. O segundo leilão presencial será realizado no dia 27/03/2018, no 
mesmo local e hora e, concomitantemente, no site 
www.schulmannleiloes.com.br, quando o(s) bem(ns) será(ão) apregoado(s), 
eletrônica e presencialmente, a ser realizado em iguais condições de venda; - 
Ficam cientes de que o pagamento da venda será feito à vista e no ato 
pelo arrematante do bem, mediante cheque do próprio, na modalidade 
presencial. Caso o bem seja arrematado na modalidade eletrônica, o 
pagamento da venda será feito à vista e no prazo de até 24 horas após o 
encerramento do leilão presencial, devendo o Sr. Leiloeiro providenciar 
imediatamente a abertura da conta e o contato com o arrematante para 
fornecer os dados necessários para que este efetue o 
depósito/transferência do valor total da arrematação à disposição do juízo 
e comprove, preferencialmente, mediante petição e, caso não seja 
possível efetuar o peticionamento eletrônico, pelo envio de mensagem 
eletrônica via o e-mail institucional : 03vfef@jfrj.jus.br. Caso não ocorra a 
comprovação do pagamento na modalidade eletrônica, será imposto as 
despesas do leiloeiro, assim como o percentual a ser fixado por este juízo 
a título de comissão prestado por aquele auxiliar, além da proibição de 
participação em novos certames, não podendo o arrematante alegar 
desconhecimento das cláusulas deste Edital, inclusive aquelas de ordem 
criminal previstas no artigo 358 do Código Penal Brasileiro (“Art. 358 – 
Impedir, perturbar ou fraudar arrematação judicial; afastar ou procurar 
afastar concorrente ou licitante, por meio de violência, grave ameaça, 
fraude ou oferecimento de vantagem: Pena – detenção, de dois meses a 
um ano, ou multa, além da pena correspondente à violência”); - cabe  ao 
arrematante o pagamento da comissão do leiloeiro de 5% (cinco por cento) da 
arrematação, mais as despesas do Leiloeiro. Fica pelo presente, 
devidamente intimada a parte executada da designação supra e para, 
querendo acompanhá-la, se não tiver sido encontrada quando da 
realização da intimação pessoal, conforme artigo 889,  parágrafo único do 
CPC, bem como – se for o caso - os credores hipotecários e pignoratícios, 
senhorio direto, condomínio e usufrutuários, caso não sejam encontrados 
para intimação pessoal, do leilão designado para as datas, horário e local 
mencionados. Intime-se o executado de que na hipótese de frustrar o leilão, 
após a publicação do edital de leilão, ser-lhe-á imposto as despesas do 
leiloeiro, assim como percentual a ser fixado por este juízo a título de comissão 
pelo serviço prestado por aquele auxiliar. O presente edital é publicado e 
afixado no local de costume, na forma da Lei, para que chegue ao 
conhecimento do executado e dos terceiros interessados. Eu, Alexandre Lins 
Giraldes, Diretor de Secretaria, o digitei e subscrevo. Assinado pela MMª. Dra. 
Juíza Federal Titular, FERNANDA DUARTE LOPES LUCAS DA SILVA. 



 
                                 Assinado eletronicamente na forma da Lei 11.419/2006 

FERNANDA DUARTE LOPES LUCAS DA SILVA. 
Juiza Federal Titular 

  
 
EDITAL Nº EDT.0048.000032-8/2018  
 
TERCEIRA VARA FEDERAL DE EXECUÇÕES FISCAIS 

 
 
A DOUTORA FERNANDA DUARTE LOPES LUCAS DA SILVA, JUIZA 
FEDERAL TITULAR DA 3ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÕES FISCAIS DA 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NA FORMA DA 
LEI, E NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES: 
 
FAZ SABER, aos que o presente EDITAL DE LEILÃO SIMULTÂNEO 
(ELETRÔNICO E PRESENCIAL) E DE INTIMAÇÃO virem ou dele 
conhecimento tiverem e a SONIA RODRIGUES DA COSTA, executado nos 
autos do Processo de Execução Fiscal nº (0171472-12.2014.4.02.5101) 
2014.5101.171472-1, em que é Exequente a FAZENDA NACIONAL, que o 
Leiloeiro Público LEONARDO SCHULMANN, inscrito na JUCERJA sob o nº. 
116, tel(s). 2532-1705 e 2532-1739, nomeado e devidamente autorizado por 
este Juízo, promoverá no dia 13/03/2018 às 14 horas, no Átrio do prédio da 
Justiça Federal, na Avenida Venezuela, nº 134 – térreo – Bloco B, a alienação 
em primeiro leilão na modalidade presencial e eletrônica do(s) seguinte(s) 
bem(ns), conforme descrição a seguir: 01 (um) Automóvel, marca Chevrolet, 
modelo Celta 1.0L,ano 2012/2012, cor vermelha, com ar refrigerado, direção 
hidráulica e vidros elétricos, placa ITC0565. O bem encontra-se localizado na 
Rua Barra do Piraí, 40 – Campo Grande – Rio de Janeiro. A avaliação total do 
bem foi estipulada em R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais). A venda será 
realizada pela melhor oferta, sendo o preço mínimo estipulado pelo juiz de R$ 
10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), conforme decidido nos autos e nas 
seguintes condições: - O(s) bem(ns) poderá(ão) ser examinado(s) pelos 
interessados no período compreendido entre a data de intimação e o 2º Leilão, 
nos dias úteis, no horário das 09:00 às 17:00 horas, bem como estará(ão) em 
exposição nos locais indicados no site; - Os leilões se realizarão, 
simultaneamente, nas modalidades eletrônica e presencial; - Devem os 
licitantes comparecerem no local, dia e hora designados para o leilão 
presencial, ou poderão, mediante cadastramento prévio de pelo menos 24 
horas antes do leilão presencial, ofertar lances pela internet, através do sítio 
www.schulmannleiloes.com.br, - A identificação das pessoas físicas será feita 
através de documento de identidade, do Cadastro de Pessoas Físicas do 
Ministério de Fazenda e do comprovante de residência. As pessoas jurídicas 
serão representadas por quem os estatutos indicarem, devendo portar 
comprovante de CNPJ e cópia do referido Ato Estatutário. Todos poderão 
fazer-se representar por procurador com poderes específicos. O cadastramento 
será gratuito e constituirá requisito indispensável para a participação na 
alienação judicial eletrônica, responsabilizando-se o usuário, civil e 
criminalmente, pelas informações lançadas por ocasião do cadastramento. O 



cadastramento implicará na aceitação da integralidade das disposições da 
Resolução CNJ nº 236/2016, assim como das demais condições estipuladas 
neste edital; - O leilão eletrônico será aberto para recepção de lances com, no 
mínimo, 5 (cinco) dias de antecedência à data designada para o início do 
período em que se realizará o leilão presencial; - O primeiro leilão presencial 
será realizado no dia 13/03/2018, às 14:00 horas, no átrio do Foro Federal 
Desembargadora Marilena Franco, localizado na Avenida Venezuela n° 134, 
Bloco “B”, térreo, Saúde, Rio de Janeiro/RJ, e, concomitantemente no sítio 
www.schulmannleiloes.com.br, quando o(s) bem(ns) será(ão) apregoado(s), 
eletrônica e presencialmente, captado(s) o(s) lance(s) e vendido(s) a quem 
oferecer quantia(s) superior(es) ao preço mínimo estipulado pelo juiz; 
- O encerramento do leilão eletrônico coincidirá com o do presencial. Caso não 
haja licitantes até o término do primeiro leilão presencial, após 24 horas será 
reaberto o leilão eletrônico, observadas as mesmas regras para captação de 
lances e de realização e encerramento concomitantes com o segundo leilão 
presencial. O segundo leilão presencial será realizado no dia 27/03/2018, no 
mesmo local e hora e, concomitantemente, no site 
www.schulmannleiloes.com.br, quando o(s) bem(ns) será(ão) apregoado(s), 
eletrônica e presencialmente, a ser realizado em iguais condições de venda; - 
Ficam cientes de que o pagamento da venda será feito à vista e no ato 
pelo arrematante do bem, mediante cheque do próprio, na modalidade 
presencial. Caso o bem seja arrematado na modalidade eletrônica, o 
pagamento da venda será feito à vista e no prazo de até 24 horas após o 
encerramento do leilão presencial, devendo o Sr. Leiloeiro providenciar 
imediatamente a abertura da conta e o contato com o arrematante para 
fornecer os dados necessários para que este efetue o 
depósito/transferência do valor total da arrematação à disposição do juízo 
e comprove, preferencialmente, mediante petição e, caso não seja 
possível efetuar o peticionamento eletrônico, pelo envio de mensagem 
eletrônica via o e-mail institucional : 03vfef@jfrj.jus.br. Caso não ocorra a 
comprovação do pagamento na modalidade eletrônica, será imposto as 
despesas do leiloeiro, assim como o percentual a ser fixado por este juízo 
a título de comissão prestado por aquele auxiliar, além da proibição de 
participação em novos certames, não podendo o arrematante alegar 
desconhecimento das cláusulas deste Edital, inclusive aquelas de ordem 
criminal previstas no artigo 358 do Código Penal Brasileiro (“Art. 358 – 
Impedir, perturbar ou fraudar arrematação judicial; afastar ou procurar 
afastar concorrente ou licitante, por meio de violência, grave ameaça, 
fraude ou oferecimento de vantagem: Pena – detenção, de dois meses a 
um ano, ou multa, além da pena correspondente à violência”); - Do 
pagamento da venda serão subrrogados os débitos de IPVA e multas do 
bem penhorado, obedecendo as preferências legais cabendo ao arrematante 
o pagamento da comissão do leiloeiro de 5% (cinco por cento) da arrematação, 
mais as despesas do Leiloeiro. Fica pelo presente, devidamente intimada a 
parte executada da designação supra e para, querendo acompanhá-la, se 
não tiver sido encontrada quando da realização da intimação pessoal, 
conforme artigo 889,  parágrafo único do CPC, bem como – se for o caso - 
os credores hipotecários e pignoratícios, senhorio direto, condomínio e 
usufrutuários, caso não sejam encontrados para intimação pessoal, do 
leilão designado para as datas, horário e local mencionados. Intime-se o 



executado de que na hipótese de frustrar o leilão, após a publicação do edital 
de leilão, ser-lhe-á imposto as despesas do leiloeiro, assim como percentual a 
ser fixado por este juízo a título de comissão pelo serviço prestado por aquele 
auxiliar. O presente edital é publicado e afixado no local de costume, na forma 
da Lei, para que chegue ao conhecimento do executado e dos terceiros 
interessados. Eu, Alexandre Lins Giraldes, Diretor de Secretaria, o digitei e 
subscrevo. Assinado pela MMª. Dra. Juíza Federal Titular, FERNANDA 
DUARTE LOPES LUCAS DA SILVA. 
 
                                 Assinado eletronicamente na forma da Lei 11.419/2006 

FERNANDA DUARTE LOPES LUCAS DA SILVA. 
Juiza Federal Titular 

 
 
  
 
EDITAL Nº EDT.0048.000035-1/2018  
 
TERCEIRA VARA FEDERAL DE EXECUÇÕES FISCAIS 
 
A DOUTORA FERNANDA DUARTE LOPES LUCAS DA SILVA, JUIZA 
FEDERAL TITULAR DA 3ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÕES FISCAIS DA 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NA FORMA DA 
LEI, E NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES: 
 
FAZ SABER, aos que o presente EDITAL DE LEILÃO SIMULTÂNEO 
(ELETRÔNICO E PRESENCIAL) E DE INTIMAÇÃO virem ou dele 
conhecimento tiverem e a H.D.L. TRANSPORTES LTDA, executado nos autos 
do Processo de Execução Fiscal nº (0504409-07.2011.4.02.5101) 
2011.5101.504409-5, em que é Exequente a FAZENDA NACIONAL/INSS, que 
o Leiloeiro Público LEONARDO SCHULMANN, inscrito na JUCERJA sob o nº. 
116, tel(s). 2532-1705 e 2532-1739, nomeado e devidamente autorizado por 
este Juízo, promoverá no dia 13/03/2018 às 14 horas, no Átrio do prédio da 
Justiça Federal, na Avenida Venezuela, nº 134 – térreo – Bloco B, a alienação 
em primeiro leilão na modalidade presencial e eletrônica do(s) seguinte(s) 
bem(ns), conforme descrição a seguir: BEM(NS): 01 caminhão reboque, prata, 
Reb/Randon, placa GOB 0469, 1991/1991, 3,5 toneladas AVALIAÇÃO: R$ 
100.000,00 (cem mil reais), em 30 de Maio de 2017 A venda será realizada 
pela melhor oferta, conforme decidido nos autos, sendo o preço mínimo 
estipulado pelo juiz de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);  01 caminhão 
reboque, prata, Reb/Randon, placa LOW 8954, 2003/2004, 3,2 toneladas  
AVALIAÇÃO: R$ 100.000,00 (cem mil reais), em 30 de Maio de 2017 A venda 
será realizada pela melhor oferta, conforme decidido nos autos, sendo o preço 
mínimo estipulado pelo juiz de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);  02 
caminhões, reboque, prata, R/Morumbi, 2010/2010, 15 toneladas, placas LTB 
3243 e KVX 4307  AVALIAÇÃO: R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) 
cada, em 30 de Maio de 2017 A venda será realizada pela melhor oferta, 
conforme decidido nos autos, sendo o preço mínimo estipulado pelo juiz de R$ 
80.000,00 (oitenta mil reais) cada. . Os  bens encontram-se localizados  na 
Avenida Padre Guilherme Decaminada, 1950, Santas Cruz – Rio de Janeiro. - 



O(s) bem(ns) poderá(ão) ser examinado(s) pelos interessados no período 
compreendido entre a data de intimação e o 2º Leilão, nos dias úteis, no 
horário das 09:00 às 17:00 horas, bem como estará(ão) em exposição nos 
locais indicados no site; - Os leilões se realizarão, simultaneamente, nas 
modalidades eletrônica e presencial; - Devem os licitantes comparecerem no 
local, dia e hora designados para o leilão presencial, ou poderão, mediante 
cadastramento prévio de pelo menos 24 horas antes do leilão presencial, 
ofertar lances pela internet, através do sítio www.schulmannleiloes.com.br, - A 
identificação das pessoas físicas será feita através de documento de 
identidade, do Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério de Fazenda e do 
comprovante de residência. As pessoas jurídicas serão representadas por 
quem os estatutos indicarem, devendo portar comprovante de CNPJ e cópia do 
referido Ato Estatutário. Todos poderão fazer-se representar por procurador 
com poderes específicos. O cadastramento será gratuito e constituirá requisito 
indispensável para a participação na alienação judicial eletrônica, 
responsabilizando-se o usuário, civil e criminalmente, pelas informações 
lançadas por ocasião do cadastramento. O cadastramento implicará na 
aceitação da integralidade das disposições da Resolução CNJ nº 236/2016, 
assim como das demais condições estipuladas neste edital; - O leilão eletrônico 
será aberto para recepção de lances com, no mínimo, 5 (cinco) dias de 
antecedência à data designada para o início do período em que se realizará o 
leilão presencial; - O primeiro leilão presencial será realizado no dia 
13/03/2018, às 14:00 horas, no átrio do Foro Federal Desembargadora 
Marilena Franco, localizado na Avenida Venezuela n° 134, Bloco “B”, térreo, 
Saúde, Rio de Janeiro/RJ, e, concomitantemente no sítio 
www.schulmannleiloes.com.br, quando o(s) bem(ns) será(ão) apregoado(s), 
eletrônica e presencialmente, captado(s) o(s) lance(s) e vendido(s) a quem 
oferecer quantia(s) superior(es) ao preço mínimo estipulado pelo juiz;- O 
encerramento do leilão eletrônico coincidirá com o do presencial. Caso não 
haja licitantes até o término do primeiro leilão presencial, após 24 horas será 
reaberto o leilão eletrônico, observadas as mesmas regras para captação de 
lances e de realização e encerramento concomitantes com o segundo leilão 
presencial. O segundo leilão presencial será realizado no dia 27/03/2018, no 
mesmo local e hora e, concomitantemente, no site 
www.schulmannleiloes.com.br, quando o(s) bem(ns) será(ão) apregoado(s), 
eletrônica e presencialmente, a ser realizado em iguais condições de venda; - 
Ficam cientes de que o pagamento da venda será feito à vista e no ato 
pelo arrematante do bem, mediante cheque do próprio, na modalidade 
presencial. Caso o bem seja arrematado na modalidade eletrônica, o 
pagamento da venda será feito à vista e no prazo de até 24 horas após o 
encerramento do leilão presencial, devendo o Sr. Leiloeiro providenciar 
imediatamente a abertura da conta e o contato com o arrematante para 
fornecer os dados necessários para que este efetue o 
depósito/transferência do valor total da arrematação à disposição do juízo 
e comprove, preferencialmente, mediante petição e, caso não seja 
possível efetuar o peticionamento eletrônico, pelo envio de mensagem 
eletrônica via o e-mail institucional : 03vfef@jfrj.jus.br. Caso não ocorra a 
comprovação do pagamento na modalidade eletrônica, será imposto as 
despesas do leiloeiro, assim como o percentual a ser fixado por este juízo 
a título de comissão prestado por aquele auxiliar, além da proibição de 



participação em novos certames, não podendo o arrematante alegar 
desconhecimento das cláusulas deste Edital, inclusive aquelas de ordem 
criminal previstas no artigo 358 do Código Penal Brasileiro (“Art. 358 – 
Impedir, perturbar ou fraudar arrematação judicial; afastar ou procurar 
afastar concorrente ou licitante, por meio de violência, grave ameaça, 
fraude ou oferecimento de vantagem: Pena – detenção, de dois meses a 
um ano, ou multa, além da pena correspondente à violência”); - Do 
pagamento da venda serão subrrogados os débitos de IPVA e multas do 
bem penhorado, obedecendo as preferências legais cabendo ao arrematante 
o pagamento da comissão do leiloeiro de 5% (cinco por cento) da arrematação, 
mais as despesas do Leiloeiro. Fica pelo presente, devidamente intimada a 
parte executada da designação supra e para, querendo acompanhá-la, se 
não tiver sido encontrada quando da realização da intimação pessoal, 
conforme artigo 889,  parágrafo único do CPC, bem como – se for o caso - 
os credores hipotecários e pignoratícios, senhorio direto, condomínio e 
usufrutuários, caso não sejam encontrados para intimação pessoal, do 
leilão designado para as datas, horário e local mencionados. Intime-se o 
executado de que na hipótese de frustrar o leilão, após a publicação do edital 
de leilão, ser-lhe-á imposto as despesas do leiloeiro, assim como percentual a 
ser fixado por este juízo a título de comissão pelo serviço prestado por aquele 
auxiliar. O presente edital é publicado e afixado no local de costume, na forma 
da Lei, para que chegue ao conhecimento do executado e dos terceiros 
interessados. Eu, Alexandre Lins Giraldes, Diretor de Secretaria, o digitei e 
subscrevo. Assinado pela MMª. Dra. Juíza Federal Titular, FERNANDA 
DUARTE LOPES LUCAS DA SILVA. 
 
                                 Assinado eletronicamente na forma da Lei 11.419/2006 

FERNANDA DUARTE LOPES LUCAS DA SILVA. 
Juiza Federal Titular 

  

 
EDITAL Nº EDT.0048.000034-7/2018  
 
TERCEIRA VARA FEDERAL DE EXECUÇÕES FISCAIS 

 
 
A DOUTORA FERNANDA DUARTE LOPES LUCAS DA SILVA, JUIZA 
FEDERAL TITULAR DA 3ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÕES FISCAIS DA 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NA FORMA DA 
LEI, E NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES: 
 
FAZ SABER, aos que o presente EDITAL DE LEILÃO SIMULTÂNEO 
(ELETRÔNICO E PRESENCIAL) E DE INTIMAÇÃO virem ou dele 
conhecimento tiverem e a EDGARD MARIO BERGER, executado nos autos do 
Processo de Execução Fiscal nº (0493498-24.1900.4.02.5101) 00.0493498-9, 
em que é Exequente a INSS - CEF, que o Leiloeiro Público LEONARDO 
SCHULMANN, inscrito na JUCERJA sob o nº. 116, tel(s). 2532-1705 e 2532-
1739, nomeado e devidamente autorizado por este Juízo, promoverá no dia 
13/03/2018 às 14 horas, no Átrio do prédio da Justiça Federal, na Avenida 



Venezuela, nº 134 – térreo – Bloco B, a alienação em primeiro leilão na 
modalidade presencial e eletrônica do(s) seguinte(s) bem(ns), conforme 
descrição a seguir:  BEM(NS): 01 (um) Veículo VW Gol 1.0, 2005/2006, FLEX, 
cor preta. placa LVD 1488, Renavam 864479050, com aprox. 70.000 km 
rodados, quatro portas a avaliação total foi estipulado em: R$ 20.500,00 (vinte 
mil e quinhentos reais), em 30 de Agosto de 2011 A venda será realizada pela 
melhor oferta, sendo o preço mínimo estipulado pelo juiz de R$ 10.250,00 (dez 
mil e duzentos e cinquenta reais), conforme decidido nos autos e nas seguintes 
condições,  o bem encontra-se localizado na  Rua Conselheiro Lampréia,166 – 
Cosme Velho, Rio de Janeiro/RJ.: - O(s) bem(ns) poderá(ão) ser examinado(s) 
pelos interessados no período compreendido entre a data de intimação e o 2º 
Leilão, nos dias úteis, no horário das 09:00 às 17:00 horas, bem como 
estará(ão) em exposição nos locais indicados no site; - Os leilões se realizarão, 
simultaneamente, nas modalidades eletrônica e presencial; - Devem os 
licitantes comparecerem no local, dia e hora designados para o leilão 
presencial, ou poderão, mediante cadastramento prévio de pelo menos 24 
horas antes do leilão presencial, ofertar lances pela internet, através do sítio 
www.schulmannleiloes.com.br, - A identificação das pessoas físicas será feita 
através de documento de identidade, do Cadastro de Pessoas Físicas do 
Ministério de Fazenda e do comprovante de residência. As pessoas jurídicas 
serão representadas por quem os estatutos indicarem, devendo portar 
comprovante de CNPJ e cópia do referido Ato Estatutário. Todos poderão 
fazer-se representar por procurador com poderes específicos. O cadastramento 
será gratuito e constituirá requisito indispensável para a participação na 
alienação judicial eletrônica, responsabilizando-se o usuário, civil e 
criminalmente, pelas informações lançadas por ocasião do cadastramento. O 
cadastramento implicará na aceitação da integralidade das disposições da 
Resolução CNJ nº 236/2016, assim como das demais condições estipuladas 
neste edital; - O leilão eletrônico será aberto para recepção de lances com, no 
mínimo, 5 (cinco) dias de antecedência à data designada para o início do 
período em que se realizará o leilão presencial; - O primeiro leilão presencial 
será realizado no dia 13/03/2018, às 14:00 horas, no átrio do Foro Federal 
Desembargadora Marilena Franco, localizado na Avenida Venezuela n° 134, 
Bloco “B”, térreo, Saúde, Rio de Janeiro/RJ, e, concomitantemente no sítio 
www.schulmannleiloes.com.br, quando o(s) bem(ns) será(ão) apregoado(s), 
eletrônica e presencialmente, captado(s) o(s) lance(s) e vendido(s) a quem 
oferecer quantia(s) superior(es) ao preço mínimo estipulado pelo juiz; 
- O encerramento do leilão eletrônico coincidirá com o do presencial. Caso não 
haja licitantes até o término do primeiro leilão presencial, após 24 horas será 
reaberto o leilão eletrônico, observadas as mesmas regras para captação de 
lances e de realização e encerramento concomitantes com o segundo leilão 
presencial. O segundo leilão presencial será realizado no dia 27/03/2018, no 
mesmo local e hora e, concomitantemente, no site 
www.schulmannleiloes.com.br, quando o(s) bem(ns) será(ão) apregoado(s), 
eletrônica e presencialmente, a ser realizado em iguais condições de venda; - 
Ficam cientes de que o pagamento da venda será feito à vista e no ato 
pelo arrematante do bem, mediante cheque do próprio, na modalidade 
presencial. Caso o bem seja arrematado na modalidade eletrônica, o 
pagamento da venda será feito à vista e no prazo de até 24 horas após o 
encerramento do leilão presencial, devendo o Sr. Leiloeiro providenciar 



imediatamente a abertura da conta e o contato com o arrematante para 
fornecer os dados necessários para que este efetue o 
depósito/transferência do valor total da arrematação à disposição do juízo 
e comprove, preferencialmente, mediante petição e, caso não seja 
possível efetuar o peticionamento eletrônico, pelo envio de mensagem 
eletrônica via o e-mail institucional : 03vfef@jfrj.jus.br. Caso não ocorra a 
comprovação do pagamento na modalidade eletrônica, será imposto as 
despesas do leiloeiro, assim como o percentual a ser fixado por este juízo 
a título de comissão prestado por aquele auxiliar, além da proibição de 
participação em novos certames, não podendo o arrematante alegar 
desconhecimento das cláusulas deste Edital, inclusive aquelas de ordem 
criminal previstas no artigo 358 do Código Penal Brasileiro (“Art. 358 – 
Impedir, perturbar ou fraudar arrematação judicial; afastar ou procurar 
afastar concorrente ou licitante, por meio de violência, grave ameaça, 
fraude ou oferecimento de vantagem: Pena – detenção, de dois meses a 
um ano, ou multa, além da pena correspondente à violência”); - Do 
pagamento da venda serão subrrogados os débitos de IPVA e multas do 
bem penhorado, obedecendo as preferências legais cabendo ao arrematante 
o pagamento da comissão do leiloeiro de 5% (cinco por cento) da arrematação, 
mais as despesas do Leiloeiro. Fica pelo presente, devidamente intimada a 
parte executada da designação supra e para, querendo acompanhá-la, se 
não tiver sido encontrada quando da realização da intimação pessoal, 
conforme artigo 889,  parágrafo único do CPC, bem como – se for o caso - 
os credores hipotecários e pignoratícios, senhorio direto, condomínio e 
usufrutuários, caso não sejam encontrados para intimação pessoal, do 
leilão designado para as datas, horário e local mencionados. Intime-se o 
executado de que na hipótese de frustrar o leilão, após a publicação do edital 
de leilão, ser-lhe-á imposto as despesas do leiloeiro, assim como percentual a 
ser fixado por este juízo a título de comissão pelo serviço prestado por aquele 
auxiliar. O presente edital é publicado e afixado no local de costume, na forma 
da Lei, para que chegue ao conhecimento do executado e dos terceiros 
interessados. Eu, Alexandre Lins Giraldes, Diretor de Secretaria, o digitei e 
subscrevo. Assinado pela MMª. Dra. Juíza Federal Titular, FERNANDA 
DUARTE LOPES LUCAS DA SILVA. 
 
                                 Assinado eletronicamente na forma da Lei 11.419/2006 

FERNANDA DUARTE LOPES LUCAS DA SILVA. 
Juiza Federal Titular 

 
  
EDITAL DE INTIMAÇÃO EDT.0048.000029-6/2018 
 
TERCEIRA VARA FEDERAL DE EXECUÇÕES FISCAIS 
 
A DOUTORA FERNANDA DUARTE LOPES LUCAS DA SILVA, JUIZA FEDERAL 
TITULAR DA 3ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÕES FISCAIS, DA SEÇÃO 
JUDICIÁRIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NA FORMA DA LEI, E NO USO 
DE SUAS ATRIBUIÇÕES: 

FAZ SABER, aos que o presente EDITAL DE LEILÃO PRESENCIAL E 
INTIMAÇÃO virem ou dele conhecimento tiverem e a PINHEIRO TINTAS LTDA, 



executado nos autos do Processo de Execução Fiscal nº 0026336-
52.2012.4.02.5101 (2012.51.01.026336-6), em que é Exequente a FAZENDA 
NACIONAL/INSS, que o Leiloeiro Público LEONARDO SCHULMANN, tel(s). 2532-
1705 e 2532-1739 nomeado e devidamente autorizado por este Juízo, promoverá no 
dia 13/03/2018, às 14:00 horas, no Átrio do Prédio da Justiça Federal, na Avenida 
Venezuela, 134 – térreo – Bloco B, Praça Mauá, a alienação em primeiro Leilão 
do(s) seguinte(s) bem(s), conforme descrição a seguir: Rua Arquias Cordeiro, nº 660 
antigo nº 136 da Rua Goiás, na freguesia do Engenho Novo, prédio e respectivo 
terreno que mede em sua totalidade 13,60m de largura na frente, por 60,80m de 
extensão pela Rua Augusto Nunes, e na linha dos fundos zero, terminando em 
ângulo confrontando de um lado com a rua Augusto Nunes, do outro lado com o 
prédio nº 658, de Laura da Silva Pereira e com o prédio 60 da Rua Augusto Nunes, 
de Antonio Alves Louro. Imóvel matriculado sob o nº 13426 no 1º Ofício de Registro 
de Imóveis do Rio de Janeiro. De acordo com as peças disponíveis nos autos 
constam contrato de locação e/ou penhoras e/ou hipotecas e/ou recurso e/ou 
processo pendente sobre o referido imóvel. A Avaliação Total do(s) bem(s) foi 
estipulada em R$ 1.800.000,00 (hum milhão e oitocentos mil reais). A venda será 
realizada pela melhor oferta, sendo o preço mínimo estipulado pelo juiz de R$ 
900.000,00 (novecentos mil reais), conforme decidido nos autos. Caso não haja 
licitante haverá, um segundo leilão designado para o dia  27/03/2018, às 14:00 
horas, a ser realizado em iguais condições de venda. O(s) bem(ns)  poderá(ão) ser 
examinado(s) pelos interessados no período compreendido entre a  data de 
intimação e o 2º Leilão, nos dias úteis, no horário das 09:00 às 17:00 horas. Fica 
pelo presente, devidamente intimada a parte executada da designação supra e 
para, querendo acompanhá-la, se não tiver sido encontrada quando da 
realização da intimação pessoal, conforme artigo 889,  parágrafo único do 
CPC, bem como os credores hipotecários e pignoratícios, senhorio direto, 
condomínio e usufrutuários, caso não sejam encontrados para intimação 
pessoal, do leilão designado para as datas, horário e local mencionados. 
Intime-se o executado de que na hipótese de frustrar o leilão, após a publicação do 
edital de leilão, ser-lhe-á imposto as despesas do leiloeiro, assim como percentual a 
ser fixado por este juízo a título de comissão pelo serviço prestado por aquele 
auxiliar. Devem os licitantes comparecerem nos dias, hora e local acima 
mencionados, munidos de cópia de documento de identidade, comprovante de 
residência, no caso de pessoa física ou cópia contrato social no caso de 
pessoa jurídica. Ficam cientes de que o pagamento da venda será feito à vista 
e no ato, mediante cheque do próprio, do qual serão subrrogados os débitos de 
IPTU e condomínio do bem penhorado, obedecendo as preferências legais cabendo 
ao arrematante o pagamento da comissão do leiloeiro de 5% (cinco por cento) da 
arrematação, mais as despesas do Leiloeiro. O presente EDITAL é publicado e 
afixado no local de costume, na forma da Lei, para que chegue ao conhecimento do 
executado e dos terceiros interessados. Eu, MARISA VASQUEZ BARROS DA 
SILVA, Técnico Judiciário, mandei digitar e eu Alexandre Lins Giraldes, Diretor de 
Secretária, conferi., (Ass.) FERNANDA DUARTE LOPES LUCAS DA SILVA, Juíza 
Federal Titular da  3ª Vara Federal de Execuções Fiscais. 
  
EDITAL DE INTIMAÇAO EDT.0048.000028-1/2018 
 
TERCEIRA VARA FEDERAL DE EXECUÇÕES FISCAIS 
 
A DOUTORA FERNANDA DUARTE LOPES LUCAS DA SILVA, JUIZA FEDERAL 
TITULAR DA 3ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÕES FISCAIS, DA SEÇÃO 
JUDICIÁRIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NA FORMA DA LEI, E NO USO 
DE SUAS ATRIBUIÇÕES: 
 



FAZ SABER, aos que o presente EDITAL DE LEILÃO PRESENCIAL E 
INTIMAÇÃO virem ou dele conhecimento tiverem e a LETRA S/A  CREDITO 
IMOBILIÁRIO, executado nos autos do Processo de Execução Fiscal nº 0511552-
96.2001.4.02.5101 (2001.5101511552-7), em que é Exequente a FAZENDA 
NACIONAL, que o Leiloeiro Público LEONARDO SCHULMANN, tel(s). 2532-1705 e 
2532-1739 nomeado e devidamente autorizado por este Juízo, promoverá no dia 
13/03/2018, às 14:00 horas, no Átrio do Prédio da Justiça Federal, na Avenida 
Venezuela, 134 – térreo – Bloco B, Praça Mauá, a alienação em primeiro Leilão 
do(s) seguinte(s) bem(s), conforme descrição a seguir: Apartamento 1204 na Rua 
Alfredo Backer, 989, bloco 06 – Alcantara – São Gonçalo, zona urbana do 2º distrito 
inscrição municipal nº 99399, logradouro, compreendendo  apartamento residencial 
e correspondente fração idela de 0,001154/1.000000 do terreno e com partes 
comuns, com direito a uma vaga de automóvel no parqueamento do condomínio, 
indistintamente, além dos equipamentos comunitários e demais coisas de uso e 
propriedade comuns que fucam fazendo parte integranete e indivisivel da unidade 
habitacional, medindo o terreno no todo 220,50 de frente para a Rua Dr. Alfredo 
Backer, em dois alinhamentos: o primeiro com 53,00 m e o segundo numa linha 
curva 87,50, 3,00m  na linha dos fundos onde confronta com o loteamento Vila Nova 
dos Perais; 241m de extensão a direita confrontando com a propriedade de Jaime 
dos Santos Figueiredo e outros e 365 m pelo lado esquerdo, confrontando com a 
faixa do dominio da CERJ em área de 29359,60 m², conforme certidão matricula nº 
45,571 do Cartório do 3º Oficio do Registro de imóveis da 3ª Circunscrição de São 
Gonçalo De acordo com as peças disponíveis nos autos constam contrato de 
locação e/ou penhoras e/ou hipotecas e/ou recurso e/ou processo pendente 
sobre o referido imóvel. A Avaliação Total do(s) bem(s) foi estipulada em R$ 
130.000,00 (centro e trinta mil reais). A venda será realizada pela melhor oferta, 
sendo o preço mínimo estipulado pelo juiz de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil 
reais). Caso não haja licitante haverá, um segundo leilão designado para o dia  
27/03/2018, às 14:00 horas, a ser realizado em iguais condições de venda. O(s) 
bem(ns)  poderá(ão) ser examinado(s) pelos interessados no período compreendido 
entre a  data de intimação e o 2º Leilão, nos dias úteis, no horário das 09:00 às 
17:00 horas. Fica pelo presente, devidamente intimada a parte executada da 
designação supra e para, querendo acompanhá-la, se não tiver sido 
encontrada quando da realização da intimação pessoal, conforme artigo 889,  
parágrafo único do CPC, bem como os credores hipotecários e pignoratícios, 
senhorio direto, condomínio e usufrutuários, caso não sejam encontrados para 
intimação pessoal, do leilão designado para as datas, horário e local 
mencionados. Intime-se o executado de que na hipótese de frustrar o leilão, após a 
publicação do edital de leilão, ser-lhe-á imposto as despesas do leiloeiro, assim 
como percentual a ser fixado por este juízo a título de comissão pelo serviço 
prestado por aquele auxiliar. Devem os licitantes comparecerem nos dias, hora e 
local acima mencionados, munidos de cópia de documento de identidade, 
comprovante de residência, no caso de pessoa física ou cópia contrato social 
no caso de pessoa jurídica. Ficam cientes de que o pagamento da venda será 
feito à vista e no ato, mediante cheque do próprio, do qual serão subrrogados os 
débitos de IPTU e condomínio do bem penhorado, obedecendo as preferências 
legais cabendo ao arrematante o pagamento da comissão do leiloeiro de 5% (cinco 
por cento) da arrematação, mais as despesas do Leiloeiro. O presente EDITAL é 
publicado e afixado no local de costume, na forma da Lei, para que chegue ao 
conhecimento do executado e dos terceiros interessados. Eu, MARISA VASQUEZ 
BARROS DA SILVA, Técnico Judiciário, mandei digitar e eu Alexandre Lins Giraldes, 
Diretor de Secretaria , conferi., (Ass.) FERNANDA DUARTE LOPES LUCAS DA 
SILVA, Juíza Federal Titular da  3ª Vara Federal de Execuções Fiscais 
  



EDITAL Nº EDT.0048.000031-3/2018 - TERCEIRA VARA FEDERAL DE 
EXECUÇÕES FISCAIS 
  
A DOUTORA FERNANDA DUARTE LOPES LUCAS DA SILVA, JUIZA FEDERAL 
TITULAR DA 3ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÕES FISCAIS, DA SEÇÃO 
JUDICIÁRIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NA FORMA DA LEI, E NO USO 
DE SUAS ATRIBUIÇÕES: 

FAZ SABER, aos que o presente EDITAL DE LEILÃO PRESENCIAL E 
INTIMAÇÃO virem ou dele conhecimento tiverem e a ODMED SERVIÇOS 
ODONTOLÓGICOS LTDA, executado nos autos do Processo de Execução Fiscal nº 
0106626-15.2016.4.02.5101 (2016.51.01.106626-4), em que é Exequente a 
AGÊNCIA NACIONAL DE SAUDE COMPLEMENTAR - ANS, que o Leiloeiro Público 
LEONARDO SCHULMANN, tel(s). 2532-1705 e 2532-1739 nomeado e devidamente 
autorizado por este Juízo, promoverá no dia 13/03/2018, às 14:00 horas, no Átrio do 
Prédio da Justiça Federal, na Avenida Venezuela, 134 – térreo – Bloco B, Praça 
Mauá, a alienação em primeiro Leilão do(s) seguinte(s) bem(s), conforme descrição 
a seguir: Rua Dagmar da Fonseca, nº 17 – sala 303 e sua correspondente fração 
ideal de 60/2800 do respectivo terreno, medindo na totalidade: 30,60m de extensão 
pelo lado esquerdo, 6,00m de frente pela Avenida Ministro Edgard Romero, mais 
10,40m em curva interna subordinada a um raio de 6,00m concordando com o 
alinhamento da Rua Dagmar da Fonseca por onde mede 30,60m de comprimento; 
35,00m à direita e 12,45m de fundos; confrontando à direita com o prédio nº 55–A da 
Avenida Ministro Edgard Romero, de propriedade de Vitor José Alves, à esquerda 
com a Rua Dagmar da Fonseca, uma vez que o imóvel em apreço, com frente para 
a Avenida Ministro Edgard Romero, faz esquina com o referido logradouro, e aos 
fundos com o prédio da Rua Dagmar da Fonseca, nº 19, de propriedade de Maria de 
Lourdes Campeã. Imóvel matriculado sob o nº 51526-A do 8º Ofício de Registro de 
Imóveis do Rio de Janeiro. Conforme descrição do Oficial de Justiça, o referido 
imóvel encontra-se conjugado com a sala 302 do referido endereço em regular 
estado de conservação. De acordo com as peças disponíveis nos autos constam 
locação e/ou penhoras e/ou hipotecas e/ou recurso e/ou processo pendente 
sobre o referido imóvel.  A Avaliação Total do(s) bem(s) foi estipulada em R$ 
150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). A venda será realizada pela melhor oferta, 
sendo o preço mínimo estipulado pelo juiz de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil 
reais), conforme decidido nos autos. Caso não haja licitante haverá, um segundo 
leilão designado para o dia  27/03/2018, às 14:00 horas, a ser realizado em iguais 
condições de venda. O(s) bem(ns)  poderá(ão) ser examinado(s) pelos interessados 
no período compreendido entre a  data de intimação e o 2º Leilão, nos dias úteis, no 
horário das 09:00 às 17:00 horas. Fica pelo presente, devidamente intimada a 
parte executada da designação supra e para, querendo acompanhá-la, se não 
tiver sido encontrada quando da realização da intimação pessoal, conforme 
artigo 889,  parágrafo único do CPC, bem como os credores hipotecários e 
pignoratícios, senhorio direto, condomínio e usufrutuários, caso não sejam 
encontrados para intimação pessoal, do leilão designado para as datas, 
horário e local mencionados. Intime-se o executado de que na hipótese de frustrar 
o leilão, após a publicação do edital de leilão, ser-lhe-á imposto as despesas do 
leiloeiro, assim como percentual a ser fixado por este juízo a título de comissão pelo 
serviço prestado por aquele auxiliar. Devem os licitantes comparecerem nos dias, 
hora e local acima mencionados, munidos de cópia de documento de identidade, 
comprovante de residência, no caso de pessoa física ou cópia contrato social 
no caso de pessoa jurídica. Ficam cientes de que o pagamento da venda será 
feito à vista e no ato, mediante cheque do próprio, do qual serão subrrogados os 
débitos de IPTU e condomínio do bem penhorado, obedecendo as preferências 
legais cabendo ao arrematante o pagamento da comissão do leiloeiro de 5% (cinco 



por cento) da arrematação, mais as despesas do Leiloeiro. O presente EDITAL é 
publicado e afixado no local de costume, na forma da Lei, para que chegue ao 
conhecimento do executado e dos terceiros interessados. Eu, MARISA VASQUEZ 
BARROS DA SILVA, Técnico Judiciário, mandei digitar e eu Alexandre Lins Giraldes, 
Diretor de Secretária, conferi (Ass.) FERNANDA DUARTE LOPES LUCAS DA 
SILVA, Juíza Federal Titular da  3ª Vara Federal de Execuções Fiscais. 
 
EDITAL Nº EDT.0048.000037-0/2018 - TERCEIRA VARA FEDERAL DE 
EXECUÇÕES FISCAIS 
  
A DOUTORA FERNANDA DUARTE LOPES LUCAS DA SILVA, JUIZA FEDERAL 
TITULAR DA 3ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÕES FISCAIS, DA SEÇÃO 
JUDICIÁRIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NA FORMA DA LEI, E NO USO 
DE SUAS ATRIBUIÇÕES: 

FAZ SABER, aos que o presente EDITAL DE LEILÃO PRESENCIAL E 
INTIMAÇÃO virem ou dele conhecimento tiverem e a MECÂNICA CLIPER 
AUTOMÓVEIS S/A E SONIA REGINA FERNANDES COSTA, executados nos autos 
do Processo de Execução Fiscal nº 0504864-84.2002.4.02.5101 
(2002.51.01.504864-6), em que é Exequente a FAZENDA NACIONAL, que o 
Leiloeiro Público LEONARDO SCHULMANN, tel(s). 2532-1705 e 2532-1739 
nomeado e devidamente autorizado por este Juízo, promoverá no dia 13/03/2018, às 
14:00 horas, no Átrio do Prédio da Justiça Federal, na Avenida Venezuela, 134 – 
térreo – Bloco B, Praça Mauá, a alienação em primeiro Leilão do(s) seguinte(s) 
bem(s), conforme descrição a seguir: Imóvel constituído pela casa 4200 da Estrada 
das Arcas, em Itaipava, 3º Distrito deste Município, construção de pedra, cal e tijolos, 
coberta de telhas, contendo três quartos, duas salas, banheiro, cozinha, área 
coberta e varanda, e seu terreno, o Lote de terras próprias 15 da Quadra A(antigo 
25-A, quadra “A”), com a área de 1.254,77m²; fazendo testada para a Estrada das 
Arcas, onde mede em diversas linhas, 8,50m a 11º59’NE, 19,40m a 3º15’NW, 
14,20m a 10º15’NE, 14,65m a 38º37’NE e 18,60m a 51º32’NE; na linha de fundos, 
confrontando com terras de Adauto Miranda ou sucessores, mede em toda a 
extensão 62,80m a 42º58’SW; e do lado onde confronta com o terreno de 
propriedade do Clube de Repouso, onde mede 23,90m a 39º34’SE, situado no 
Itaipava Country Club, fora do perímetro urbano do 3º Distrito deste Município, tudo 
de acordo com a planta do engenheiro José Joaquim Pereira Louro, de 21/12/1949. 
O imóvel está cadastrado na P.M.P. como Logradouro 774, lote 144, Inscrição BC – 
62.211.  Imóvel matriculado sob o nº 1861 do Cartório do 10º Ofício de Notas e 
Registro de Imóveis da 4ª Circunscrição de Petrópolis/RJ. De acordo com as peças 
disponíveis nos autos constam locação e/ou penhoras e/ou hipotecas e/ou 
recurso e/ou processo pendente sobre o referido imóvel.  A Avaliação Total 
do(s) bem(s) foi estipulada em R$ 900.000,00 (novecentos mil reais). A venda será 
realizada pela melhor oferta, sendo o preço mínimo estipulado pelo juiz de R$ 
450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), conforme decidido nos autos. Caso 
não haja licitante haverá, um segundo leilão designado para o dia  27/03/2018, às 
14:00 horas, a ser realizado em iguais condições de venda. O(s) bem(ns)  
poderá(ão) ser examinado(s) pelos interessados no período compreendido entre a  
data de intimação e o 2º Leilão, nos dias úteis, no horário das 09:00 às 17:00 horas. 
Fica pelo presente, devidamente intimada a parte executada da designação 
supra e para, querendo acompanhá-la, se não tiver sido encontrada quando da 
realização da intimação pessoal, conforme artigo 889,  parágrafo único do 
CPC, bem como os credores hipotecários e pignoratícios, senhorio direto, 
condomínio e usufrutuários, caso não sejam encontrados para intimação 
pessoal, do leilão designado para as datas, horário e local mencionados. 
Intime-se o executado de que na hipótese de frustrar o leilão, após a publicação do 



edital de leilão, ser-lhe-á imposto as despesas do leiloeiro, assim como percentual a 
ser fixado por este juízo a título de comissão pelo serviço prestado por aquele 
auxiliar. Devem os licitantes comparecerem nos dias, hora e local acima 
mencionados, munidos de cópia de documento de identidade, comprovante de 
residência, no caso de pessoa física ou cópia contrato social no caso de 
pessoa jurídica. Ficam cientes de que o pagamento da venda será feito à vista 
e no ato, mediante cheque do próprio, do qual serão subrrogados os débitos de 
IPTU e condomínio do bem penhorado, obedecendo as preferências legais cabendo 
ao arrematante o pagamento da comissão do leiloeiro de 5% (cinco por cento) da 
arrematação, mais as despesas do Leiloeiro. O presente EDITAL é publicado e 
afixado no local de costume, na forma da Lei, para que chegue ao conhecimento do 
executado e dos terceiros interessados. Eu, MARISA VASQUEZ BARROS DA 
SILVA, Técnico Judiciário, mandei digitar e eu Alexandre Lins Giraldes, Diretor de 
Secretária, conferi (Ass.) FERNANDA DUARTE LOPES LUCAS DA SILVA, Juíza 
Federal Titular da  3ª Vara Federal de Execuções Fiscais. 
 
EDITAL Nº EDT.0048.000039-0/2018 - TERCEIRA VARA FEDERAL DE 
EXECUÇÕES FISCAIS 
  
A DOUTORA FERNANDA DUARTE LOPES LUCAS DA SILVA, JUIZA FEDERAL 
TITULAR DA 3ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÕES FISCAIS, DA SEÇÃO 
JUDICIÁRIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NA FORMA DA LEI, E NO USO 
DE SUAS ATRIBUIÇÕES: 

FAZ SABER, aos que o presente EDITAL DE LEILÃO PRESENCIAL E 
INTIMAÇÃO virem ou dele conhecimento tiverem e a M C EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS E TURISMO LTDA, executado nos autos do Processo de Execução 
Fiscal nº 0172856-10.2014.4.02.5101 (2014.51.01.172856-2), em que é Exequente a 
FAZENDA NACIONAL, que o Leiloeiro Público LEONARDO SCHULMANN, tel(s). 
2532-1705 e 2532-1739 nomeado e devidamente autorizado por este Juízo, 
promoverá no dia 13/03/2018, às 14:00 horas, no Átrio do Prédio da Justiça 
Federal, na Avenida Venezuela, 134 – térreo – Bloco B, Praça Mauá, a alienação em 
primeiro Leilão do(s) seguinte(s) bem(s), conforme descrição a seguir: Imóvel 
situado na Rua Engenheiro Hilton Gadret, nº 80, apto. 411, Bloco 4, e sua 
correspondente fração ideal de 5147/1909440 do lote 2, referente ao apto. e 
5147/4582656 do lote 5, referente ao Centro Comunitário, medindo o lote 2: 86,00m 
de frente pela Avenida Monsenhor Felix, mais 6,90m em curva subordinada a um 
raio de 6,00m concordando com o alinhamento da Rua Projetada A, por onde mede 
146,80m em reta mais 16,10m em curva interna subordinada a um raio de 25,00m 
mais 6,20m em curva interna subordinada a um raio de 6,00m concordando com o 
alinhamento da Rua Projetada B, por onde mede 46.50m em reta mais 4,20m em 
curva interna subordinada a um raio de 6,00m mais 28,50m em curva externa 
subordinada a um raio de 12,00m, 205,60m à esquerda, confrontando com a lateral 
do prédio 1079, da Avenida Monsenhor Félix, de Francisco de Assis Caruso ou 
sucessores. Lote 5, sendo o centro com frente para a Rua A, nº 161, medindo em 
sua totalidade 12,57m de frente pela Rua Projetada A, em curva externa 
subordinada a um raio de 18,00m mais 14,20m em reta, 59,90m nos fundos, 63,80m 
a direita e 66,50m a esquerda, sendo atingido nos fundos por uma área non 
aedificandi com 1,90m de largura, confrontando à direita com terreno doado ao 
Município do Rio de Janeiro, a esquerda com terreno doado ao Município do Rio de 
Janeiro, prédio 225 da Rua A, e aos fundos confronta com os fundos do prédio 380 
da Avenida Automóvel Club, de Vulcan Materiais Plásticos S/A. Imóvel matriculado 
sob o nº 84462/2-DE-2/232 do 8º Ofício de Registro de Imóveis do Rio de Janeiro. 
De acordo com as peças disponíveis nos autos constam locação e/ou 
penhoras e/ou hipotecas e/ou recurso e/ou processo pendente sobre o referido 



imóvel.  A Avaliação Total do(s) bem(s) foi estipulada em R$ 260.000,00 (duzentos 
e sessenta mil reais). A venda será realizada pela melhor oferta, sendo o preço 
mínimo estipulado pelo juiz de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), conforme 
decidido nos autos. Caso não haja licitante haverá, um segundo leilão designado 
para o dia  27/03/2018, às 14:00 horas, a ser realizado em iguais condições de 
venda. O(s) bem(ns)  poderá(ão) ser examinado(s) pelos interessados no período 
compreendido entre a  data de intimação e o 2º Leilão, nos dias úteis, no horário das 
09:00 às 17:00 horas. Fica pelo presente, devidamente intimada a parte 
executada da designação supra e para, querendo acompanhá-la, se não tiver 
sido encontrada quando da realização da intimação pessoal, conforme artigo 
889,  parágrafo único do CPC, bem como os credores hipotecários e 
pignoratícios, senhorio direto, condomínio e usufrutuários, caso não sejam 
encontrados para intimação pessoal, do leilão designado para as datas, 
horário e local mencionados. Intime-se o executado de que na hipótese de frustrar 
o leilão, após a publicação do edital de leilão, ser-lhe-á imposto as despesas do 
leiloeiro, assim como percentual a ser fixado por este juízo a título de comissão pelo 
serviço prestado por aquele auxiliar. Devem os licitantes comparecerem nos dias, 
hora e local acima mencionados, munidos de cópia de documento de identidade, 
comprovante de residência, no caso de pessoa física ou cópia contrato social 
no caso de pessoa jurídica. Ficam cientes de que o pagamento da venda será 
feito à vista e no ato, mediante cheque do próprio, do qual serão subrrogados os 
débitos de IPTU e condomínio do bem penhorado, obedecendo as preferências 
legais cabendo ao arrematante o pagamento da comissão do leiloeiro de 5% (cinco 
por cento) da arrematação, mais as despesas do Leiloeiro. O presente EDITAL é 
publicado e afixado no local de costume, na forma da Lei, para que chegue ao 
conhecimento do executado e dos terceiros interessados. Eu, MARISA VASQUEZ 
BARROS DA SILVA, Técnico Judiciário, mandei digitar e eu Alexandre Lins Giraldes, 
Diretor de Secretária, conferi (Ass.) FERNANDA DUARTE LOPES LUCAS DA 
SILVA, Juíza Federal Titular da  3ª Vara Federal de Execuções Fiscais. 
 
EDITAL Nº  EDT.0048.000038-5/2018 
 
TERCEIRA VARA FEDERAL DE EXECUÇÕES FISCAIS 

 
 
A DOUTORA FERNANDA DUARTE LOPES LUCAS DA SILVA, JUIZA 
FEDERAL TITULAR DA 3ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÕES FISCAIS DA 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NA FORMA DA 
LEI, E NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES: 
 
FAZ SABER, aos que o presente EDITAL DE LEILÃO SIMULTÂNEO 
(ELETRÔNICO E PRESENCIAL) E DE INTIMAÇÃO virem ou dele 
conhecimento tiverem e a LOCASTROM LOCAÇÕES E REPARAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS EIRELLI, executado nos autos do Processo de Execução 
Fiscal nº (0000997-34.2016.4.02.5107) 2016.51.07.000997-6, em que é 
Exequente a FAZENDA NACIONAL, que o Leiloeiro Público LEONARDO 
SCHULMANN, inscrito na JUCERJA sob o nº. 116, tel(s). 2532-1705 e 2532-
1739, nomeado e devidamente autorizado por este Juízo, promoverá no dia 
13/03/2018 às 14 horas, no Átrio do prédio da Justiça Federal, na Avenida 
Venezuela, nº 134 – térreo – Bloco B, a alienação em primeiro leilão na 
modalidade presencial e eletrônica do(s) seguinte(s) bem(ns), conforme 
descrição a seguir: Grupo Gerador 400002 patrimônio, 400 KVA, avaliado em R$ 
95.000,00 (noventa e cinco mil reais) A venda será realizada pela melhor oferta, 



sendo o preço mínimo estipulado pelo juiz de R$ 47.500,00  (quarenta e sete mil e 
quinhentos reais); 01 grupo de gerador 400005, patrimônio, 400 KVA, avaliado em 
R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais) A venda será realizada pela melhor oferta, 
sendo o preço mínimo estipulado pelo juiz de R$ 47.500,00  (quarenta e sete mil e 
quinhentos reais); 01 grupo gerador silenciado, 1000001, 1000 KVA, avaliado em R$ 
280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais) A venda será realizada pela melhor oferta, 
sendo o preço mínimo estipulado pelo juiz de R$ 140.000,00  (cento e quarenta mil 
reais); 01 grupo gerador silenciado 405011, 405 KVA avaliado em R$ 100.000,00 
(cem mil reais) A venda será realizada pela melhor oferta, sendo o preço mínimo 
estipulado pelo juiz de R$ 50.000,00  (cinquenta mil reais); grupo de gerador 
330001, 330 KVA, avaliado em R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) A venda 
será realizada pela melhor oferta, sendo o preço mínimo estipulado pelo juiz de R$ 
42.500,00  (quarenta e dois mil e quinhentos  reais); grupo gerador 330004, 330, 
avaliado em R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) A venda será realizada pela 
melhor oferta, sendo o preço mínimo estipulado pelo juiz de R$ 42.500,00  
(quarenta e dois mil e quinhentos  reais); 01 grupo gerador 330006, 330 KVA, 
avaliado em R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) A venda será realizada pela 
melhor oferta, sendo o preço mínimo estipulado pelo juiz de R$ 42.500,00  
(quarenta e dois mil e quinhentos  reais); 01 grupo gerador 750001, 750 kva, 
avaliado em R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) A venda será realizada 
pela melhor oferta, sendo o preço mínimo estipulado pelo juiz de R$ 125.000,00  
(cento e vinte e cinco mil reais); 01 grupo gerador 750002, 750 Kva, avaliado em R$ 
250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) A venda será realizada pela melhor 
oferta, sendo o preço mínimo estipulado pelo juiz de R$ 125.000,00  (cento e vinte e 
cinco mil reais) 0; 01 grupo gerador 100002, 1.000 KVA, avaliado em R$ 280.000,00 
(duzentos e oitenta mil reais) A venda será realizada pela melhor oferta, sendo o 
preço mínimo estipulado pelo juiz de R$ 140.000,00  (cento e quarenta mil reais). 
Bens localizados na Rua Luis Guimarães, 150, Condomínio Industrial, Rio Bonito – RJ.  
O(s) bem(ns) poderá(ão) ser examinado(s) pelos interessados no período 
compreendido entre a data de intimação e o 2º Leilão, nos dias úteis, no 
horário das 09:00 às 17:00 horas, bem como estará(ão) em exposição nos 
locais indicados no site; - Os leilões se realizarão, simultaneamente, nas 
modalidades eletrônica e presencial; - Devem os licitantes comparecerem no 
local, dia e hora designados para o leilão presencial, ou poderão, mediante 
cadastramento prévio de pelo menos 24 horas antes do leilão presencial, 
ofertar lances pela internet, através do sítio www.schulmannleiloes.com.br, - A 
identificação das pessoas físicas será feita através de documento de 
identidade, do Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério de Fazenda e do 
comprovante de residência. As pessoas jurídicas serão representadas por 
quem os estatutos indicarem, devendo portar comprovante de CNPJ e cópia do 
referido Ato Estatutário. Todos poderão fazer-se representar por procurador 
com poderes específicos. O cadastramento será gratuito e constituirá requisito 
indispensável para a participação na alienação judicial eletrônica, 
responsabilizando-se o usuário, civil e criminalmente, pelas informações 
lançadas por ocasião do cadastramento. O cadastramento implicará na 
aceitação da integralidade das disposições da Resolução CNJ nº 236/2016, 
assim como das demais condições estipuladas neste edital; - O leilão eletrônico 
será aberto para recepção de lances com, no mínimo, 5 (cinco) dias de 
antecedência à data designada para o início do período em que se realizará o 
leilão presencial; - O primeiro leilão presencial será realizado no dia 13 de 



março de 2018, às 14:00 horas, no átrio do Foro Federal Desembargadora 
Marilena Franco, localizado na Avenida Venezuela n° 134, Bloco “B”, térreo, 
Saúde, Rio de Janeiro/RJ, e, concomitantemente no sítio 
www.schulmannleiloes.com.br, quando o(s) bem(ns) será(ão) apregoado(s), 
eletrônica e presencialmente, captado(s) o(s) lance(s) e vendido(s) a quem 
oferecer quantia(s) superior(es) ao preço mínimo estipulado pelo juiz; 
- O encerramento do leilão eletrônico coincidirá com o do presencial. Caso não 
haja licitantes até o término do primeiro leilão presencial, após 24 horas será 
reaberto o leilão eletrônico, observadas as mesmas regras para captação de 
lances e de realização e encerramento concomitantes com o segundo leilão 
presencial. O segundo leilão presencial será realizado no dia 27 de março 
de 2018, no mesmo local e hora e, concomitantemente, no site 
www.schulmannleiloes.com.br, quando o(s) bem(ns) será(ão) apregoado(s), 
eletrônica e presencialmente, a ser realizado em iguais condições de venda; - 
Ficam cientes de que o pagamento da venda será feito à vista e no ato 
pelo arrematante do bem, mediante cheque do próprio, na modalidade 
presencial. Caso o bem seja arrematado na modalidade eletrônica, o 
pagamento da venda será feito à vista e no prazo de até 24 horas após o 
encerramento do leilão presencial, devendo o Sr. Leiloeiro providenciar 
imediatamente a abertura da conta e o contato com o arrematante para 
fornecer os dados necessários para que este efetue o 
depósito/transferência do valor total da arrematação à disposição do juízo 
e comprove, preferencialmente, mediante petição e, caso não seja 
possível efetuar o peticionamento eletrônico, pelo envio de mensagem 
eletrônica via o e-mail institucional : 03vfef@jfrj.jus.br. Caso não ocorra a 
comprovação do pagamento na modalidade eletrônica, será imposto as 
despesas do leiloeiro, assim como o percentual a ser fixado por este juízo 
a título de comissão prestado por aquele auxiliar, além da proibição de 
participação em novos certames, não podendo o arrematante alegar 
desconhecimento das cláusulas deste Edital, inclusive aquelas de ordem 
criminal previstas no artigo 358 do Código Penal Brasileiro (“Art. 358 – 
Impedir, perturbar ou fraudar arrematação judicial; afastar ou procurar 
afastar concorrente ou licitante, por meio de violência, grave ameaça, 
fraude ou oferecimento de vantagem: Pena – detenção, de dois meses a 
um ano, ou multa, além da pena correspondente à violência”); -  cabendo 
ao arrematante o pagamento da comissão do leiloeiro de 5% (cinco por cento) 
da arrematação, mais as despesas do Leiloeiro. Fica pelo presente, 
devidamente intimada a parte executada da designação supra e para, 
querendo acompanhá-la, se não tiver sido encontrada quando da 
realização da intimação pessoal, conforme artigo 889,  parágrafo único do 
CPC, bem como – se for o caso - os credores hipotecários e pignoratícios, 
senhorio direto, condomínio e usufrutuários, caso não sejam encontrados 
para intimação pessoal, do leilão designado para as datas, horário e local 
mencionados. Intime-se o executado de que na hipótese de frustrar o leilão, 
após a publicação do edital de leilão, ser-lhe-á imposto as despesas do 
leiloeiro, assim como percentual a ser fixado por este juízo a título de comissão 
pelo serviço prestado por aquele auxiliar. O presente edital é publicado e 
afixado no local de costume, na forma da Lei, para que chegue ao 
conhecimento do executado e dos terceiros interessados. Eu, Alexandre Lins 



Giraldes, Diretor de Secretaria, o digitei e subscrevo. Assinado pela MMª. Dra. 
Juíza Federal Titular, FERNANDA DUARTE LOPES LUCAS DA SILVA. 
 
 

FERNANDA DUARTE LOPES LUCAS DA SILVA. 
Juiza Federal Titular 

Assinado eletronicamente na forma da Lei 11.419/2006 
 
 
 EDITAL  Nº EDT.0048.000036-6/2018 
 
TERCEIRA VARA FEDERAL DE EXECUÇÕES FISCAIS 
 
A DOUTORA FERNANDA DUARTE LOPES LUCAS DA SILVA, JUIZA FEDERAL 
TITULAR DA 3ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÕES FISCAIS, DA SEÇÃO 
JUDICIÁRIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NA FORMA DA LEI, E NO USO 
DE SUAS ATRIBUIÇÕES: 

FAZ SABER, aos que o presente EDITAL DE LEILÃO PRESENCIAL E 
INTIMAÇÃO virem ou dele conhecimento tiverem e a JOLIMODE ROUPAS S/A, 
executado nos autos do Processo de Execução Fiscal nº 0531379-
88.2004.4.02.5101 (2004.51.01.531379-0), em que é Exequente a FAZENDA 
NACIONAL, que o Leiloeiro Público LEONARDO SCHULMANN, tel(s). 2532-1705 e 
2532-1739 nomeado e devidamente autorizado por este Juízo, promoverá no dia 
13/03/2018, às 14:00 horas, no Átrio do Prédio da Justiça Federal, na Avenida 
Venezuela, 134 – térreo – Bloco B, Praça Mauá, a alienação em primeiro Leilão 
do(s) seguinte(s) bem(s), conforme descrição a seguir: Imóvel: Rua Fernandes da 
Cunha, lote de terreno nº 01 do PA nº 40204, onde figura os prédios nºs 326 da Rua 
Fernandes da Cunha, nº 581 da Rua Valentim Magalhães, medindo o terreno : 
66,50ms de frente pela Rua Fernandes da Cunha+ 9,42 m em curva interna 
subordinada a um raio de 6,00m concordando com o alinhamento da Rua Valentim 
Magalhães, por onde mede: 92,00ms, nos fundos mede: 50,00ms partindo do 
alinhamento da Rua Valentim Magalhães + 30,80 ms aprofundando o terreno no 
sentido dos fundos para a frente + 10,00ms alargando o terreno + 0,30cm 
aprofundando o terreno, no sentido da frente para os fundos + 12,50 ms, alargando o 
terreno, 67,50 ms á esquerda, confrontando á direita com a Rua Valentim 
Magalhães, à esquerda e aos fundos com a Rua Fernandes da Cunha, prédio nº 272 
do Espólio de Manoel Pinheiro. O bem encontra-se em bom estado de uso e 
conservação e matriculado no nº 93179-2 DD-9-162 do 8º Ofício do RGI/RJ. De 
acordo com as peças disponíveis nos autos constam penhoras e/ou hipotecas 
e/ou recurso e/ou processo pendente sobre o referido imóvel.  A Avaliação Total 
do(s) bem(s) foi estipulada em R$ 16.370.000,00 (dezesseis milhões, trezentos e 
setenta mil reais). A venda será realizada pela melhor oferta, sendo o preço mínimo 
estipulado pelo juiz de R$ 8.185.000,00 (oito milhões, cento e oitenta e cinco mil 
reais), conforme decidido nos autos. os. Caso não haja licitante haverá, um segundo 
leilão designado para o dia  27/03/2018, às 14:00 horas, a ser realizado em iguais 
condições de venda. O(s) bem(ns)  poderá(ão) ser examinado(s) pelos interessados 
no período compreendido entre a  data de intimação e o 2º Leilão, nos dias úteis, no 
horário das 09:00 às 17:00 horas. Fica pelo presente, devidamente intimada a 
parte executada da designação supra e para, querendo acompanhá-la, se não 
tiver sido encontrada quando da realização da intimação pessoal, conforme 
artigo 889,  inciso I e seu parágrafo único do CPC, bem como os credores 
hipotecários e pignoratícios, senhorio direto, condomínio e usufrutuários, caso 
não sejam encontrados para intimação pessoal, do leilão designado para as 



datas, horário e local mencionados. Intime-se o executado de que na hipótese de 
frustrar o leilão, após a publicação do edital de leilão, ser-lhe-á imposto as despesas 
do leiloeiro, assim como percentual a ser fixado por este juízo a título de comissão 
pelo serviço prestado por aquele auxiliar. Devem os licitantes comparecerem nos 
dias, hora e local acima mencionados, munidos de cópia de documento de 
identidade, comprovante de residência, no caso de pessoa física ou cópia 
contrato social no caso de pessoa jurídica. Ficam cientes de que o pagamento 
da venda será feito à vista e no ato, mediante cheque do próprio, do qual serão 
subrrogados os débitos de IPTU e condomínio do bem penhorado, obedecendo as 
preferências legais cabendo ao arrematante o pagamento da comissão do leiloeiro 
de 5% (cinco por cento) da arrematação, mais as despesas do Leiloeiro. O presente 
EDITAL é publicado e afixado no local de costume, na forma da Lei, para que 
chegue ao conhecimento do executado e dos terceiros interessados. Eu, MARISA 
VASQUEZ BARROS DA SILVA, Técnico Judiciário, mandei digitar e eu Alexandre 
Lins Giraldes, Diretor de Secretária, conferi., (Ass.) FERNANDA DUARTE LOPES 
LUCAS DA SILVA, Juíza Federal Titular da  3ª Vara Federal de Execuções Fiscais. 
  
 
 


