
EDITAIS PUBLICADOS EM 19/04/2016 

EDITAL Nº EDT.0048.000064-8/2018 - 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 DE 
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 15/05/2018, às 14h30min, 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  19/06/2018, às 14h30min, 
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.0048.000060-0/2018 - 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 DE 
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 15/05/2018, às 14h30min, 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  
19/06/2018, às 14h30min, 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.0048.000055-9/2018 - 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 DE 
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 F isca l n º 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 15/05/2018, às 
14h30min, 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 19/06/2018, às 14h30min, 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.0048.000062-9/2018 - 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 DE 
INTIMAÇÃO virem ou dele conhecimento tiverem e a MANUFATURA ZONA OESTE 
S /A , execu tado nos au tos do P rocesso de Execução F i sca l n º 
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 15/05/2018, às 14h30min, 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 
19/06/2018, às 14h30min, 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.0048.000058-2/2018 - 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 DE 
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 15/05/2018, às 14h30min, 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 19/06/2018, às 14h30min, 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.0048.000065-2/2018 - 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 DE 
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 15/05/2018, às 14h30min, 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 19/06/2018, às 14h30min, 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.0048.000059-7/2018 - 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 DE 
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 15/05/2018, às 14h30min, 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 19/06/2018, às 14h30min, 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.0048.000057-8/2018 - 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 DE 
INTIMAÇÃO virem ou dele conhecimento tiverem e a TOURING CLUB DO BRASIL, 
e x e c u t a d o n o s a u t o s d o P r o c e s s o d e E x e c u ç ã o F i s c a l n º 
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 15/05/2018, às 14h30min, 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  19/06/2018, às 14h30min, 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.0048.000066-7/2018 - 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 DE 
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 
15/05/2018, às 14h30min, 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 Dr. Alfredo Backer, nº 
989, apartamento nº 1204, Bloco 06 – do tipo T-2, zona urbana do 3º distrito, 
inscrição municipal nº 99399, logradouro 61, compreendendo  apartamento 
residencial e correspondente fração ideal de 0,001154/1.000000 do terreno e suas 
partes comuns, com direito a uma vaga para guarda de automóvel no parqueamento 
do condomínio, indistintamente, além dos equipamentos comunitários e demais 
coisas de uso e propriedade comuns que ficam fazendo parte integrante e indivisivel 
da unidade habitacional, medindo o terreno no todo 220,50m de frente para a Rua 
Dr. Alfredo Backer, em dois alinhamentos: o primeiro com 153,00 m e o segundo 
numa linha curva 67,50m: 3,00m  na linha dos fundos onde confronta com o 
loteamento Vila Nova dos Perais; 241,00m de extensão à direita confrontando com a 
propriedade de Jaime dos Santos Figueiredo e outros e 365,00m pelo lado 
esquerdo, confrontando com a faixa do dominio da CERJ, com área de 29359,60 m², 
conforme certidão matricula nº 45.571 do Cartório do 4º Ofício, 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 19/06/2018, às 14h30min, 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.0048.000056-3/2018 - 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  DE 
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 15/05/2018, às 14h30min, 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$ 1.350.000,00 (hum milhão, trezentos e 
cinquenta mil reais), conforme decidido nos autos. Caso não haja licitante haverá, 
um segundo leilão designado para o dia 19/06/2018, às 14h30min, 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.0048.000063-3/2018 - 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 DE 
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 15/05/2018, às 14h30min, 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 19/06/2018, às 14h30min, 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.0048.000061-4/2018 - 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 DE  
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 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 15/05/2018, às 14h30min, 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  19/06/2018, às 14h30min, 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. 


