
 
 
 

  
 

 
EDITAL DE LEILÃO ELETRÔNICO E INTIMAÇÃO, COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, 
EXTRAÍDO DO PROCESSO Nº 0012734-23.2014.4.02.5101, EM QUE FALMEC DO 
BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A É EXECUTADA POR UNIÃO 
FEDERAL/FAZENDA NACIONAL, PROCESSO Nº 0012734-23.2014.4.02.5101. 

 

FABIO TENENBLAT, JUIZ FEDERAL TITULAR DA TERCEIRA VARA FEDERAL, 
DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO, 
 
 
FAZ SABER, aos que o presente edital de leilão eletrônico e intimação virem ou dele 
conhecimento tiverem, ou a quem interessar possa, com prazo de publicação de 10 
(dez) dias, especialmente ao executado: que o primeiro leilão se inicia com a data da 
publicação deste edital e se encerra no dia 16/09/2020 às 14h10min, sendo realizado 
através do endereço eletrônico www.schulmann.com.br, pelo Leiloeiro Público 
LEONARDO SCHULMANN, com escritório na Travessa do Paço, nº 23, sala 812, 
telefones 2532-1961/1705, o qual irá aceitar lances e vender em primeiro leilão 
eletrônico a quem mais der acima da avaliação e se não houver licitantes, será 
vendido em definitivo em segundo leilão, no dia 30/09/2020, com encerramento às 
14h10min, para quem mais oferecer eletronicamente, acima de 50% da avaliação, os 
bens penhorados e reavaliados nos referidos autos, descritos como: 02 impressoras 
HP PRK8600, serial THOb1220C6 e THOBH220H9, em bom estado de 
conservação e funcionado, avaliadas em R$ 2.000,00 cada; 01 impressora HP 
color laserjet CP, SM BRFHB3M7B6, em bom estado de conservação e 
funcionamento, avaliado em R$ 2.000,00; 01 impressora HP Laserjet 1020, 
modelo 05911, avaliada em R$ 2.000,00. Os bens estão localizados na Rua 
Araquen, 333 - Bangú. Total avaliado em R$ 8.000,00 (oito mil reais). Por força do 
disposto no art. 889 do Código de Processo Civil - CPC, o executado terá ciência do 
dia, hora e local da alienação judicial por intermédio de sua advogada. Pagamentos: 
24 horas após a finalização do leilão eletrônico em única parcela mais 5% (cinco por 
cento) de comissão do leiloeiro. Ficam os interessados cientes que é necessário 
cadastro prévio de, no mínimo, 24 horas antes das datas dos leilões para ser 
autorizado a dar lances. O cadastro será feito no endereço eletrônico do leiloeiro 
www.schulmann.com.br, onde também se dará por ciente das demais regras do 
leilão eletrônico. O presente edital será publicado no Diário Eletrônico da Justiça 
Federal da 2ª Região, ficando as partes e interessados cientes de que este juízo 
funciona na Av. Rio Branco, 243, anexo II, 4º andar, Cinelândia, Rio de Janeiro, no 
horário de 12h às 17h. Dado e passado nesta cidade do Rio de Janeiro, em 03 de 
agosto de 2020.  Eu, LUIS FERNANDO MONTEIRO, TÉCNICO JUDICIÁRIO, digitei. 
Eu, PEDRO AMÉRICO PINHEIRO FILHO, DIRETOR DE SECRETARIA, conferi. 
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