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EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 0022822-38.2005.4.02.5101/RJ

EXEQUENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
EXECUTADO: MARLI PAULINO MOREIRA DA SILVA

EDITAL Nº 510008883452

EDITAL DE RETIFICAÇÃO DE LEILÃO ELETRÔNICO E INTIMAÇÃO, COM PRAZO
DE 10 (DEZ) DIAS, EXTRAÍDO DOS AUTOS DA EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL EM
QUE UNIÃO/FAZENDA NACIONAL MOVE CONTRA MARLI PAULINO MOREIRA DA SILVA

FABIO TENENBLAT, JUIZ FEDERAL DA TERCEIRA VARA FEDERAL DA SEÇÃO
JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO, NOMEADO NA FORMA DA LEI E NO USO DAS SUAS
ATRIBUIÇÕES,

FAZ SABER aos que o presente edital de leilão eletrônico e intimação virem, ou dele
conhecimento tiverem ou interessar possa, especialmente à executada Marli Paulino Moreira da Silva, marcado
para ser iniciado no dia 18/10/2022, que a partir da data da publicação do presente edital até às 14 horas, após
3 minutos consecutivos sem lance, no endereço eletrônico www.schulmann.com.br, o leiloeiro público
Leonardo Schulmann, com escritório na Travessa do Paço, nº 23, sala 812, telefones 2532-1961/1705, irá
aceitar lances e vender em primeiro leilão eletrônico a quem mais der acima da avaliação e se não houver
licitantes, será vendido em definitivo em segundo leilão eletrônico no dia 20/10/2022, nas mesmas condições,
a partir do fim do primeiro leilão até as 14 horas, após 3 minutos consecutivos sem lance, para quem mais
oferecer eletronicamente, acima de 50% da avaliação, o bem penhorado e reavaliado nos referidos autos,
descrito como: imóvel situado na Rua Manoel Martins, 47, apto. 102 - Madureira - Rio de Janeiro/RJ, e a
fração de 880/47520 do respectivo terreno, com direito a uma vaga de garagem e que 125/47520 do terreno
que mede em sua totalidade 30,00 metros por 43,75 metros, confrontando de um lado com a Matriz de São
Luiz Gonzaga e do outro com o prédio nº 49, de José de Souza Rocha e nos fundos com o bloco 221 do
Conjunto Residencial da Rua Alcina. O imóvel encontra-se matriculado sob o nº 351322BK/249 no 8º Registro
de Imóveis dos Rio de Janeiro e encontra-se avaliado em R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil
reais), conforme laudo de reavaliação anexado ao evento 255 do processo eletrônico. Os débitos de IPTU
e condomínio estarão disponíveis no endereço eletrônico do leiloeiro. Por força do disposto no art. 889 do
Código de Processo Civil - CPC, a executada terá ciência do dia, hora e local da alienação judicial por
intermédio do(a) advogado(a) constituído(a) nos autos do processo. O pagamento deverá ser comprovado no
prazo de 24 horas após a finalização do leilão eletrônico em única parcela, mais os 5% (cinco por cento) da
comissão do leiloeiro. Ficam os interessados cientes de que é necessário cadastro prévio de no mínimo 24
horas antes das datas dos leilões para ser autorizado a dar lances. O cadastro será feito no endereço eletrônico
do leiloeiro - www.schulmann.com.br - onde também se dará por ciente das demais regras do leilão eletrônico.

O presente edital será afixado no local de costume e publicado no Diário Eletrônico da Justiça
Federal da 2ª Região, na forma da Lei (CPC, arts. 256 e 257), ficando os interessados cientes de que este juízo
funciona na Av. Rio Branco, 243, anexo II, 4º andar, Cinelândia, Rio de Janeiro, no horário das 12h às 17h. Eu,
Fabio Tenenblat, Juiz Federal, o assino. Rio de Janeiro, em 11 de outubro de 2022. CUMPRA-SE, na forma e
sob as penas da Lei. 

 

Documento eletrônico assinado por FABIO TENENBLAT, Juiz Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de
2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico https://eproc.jfrj.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 510008883452v6 e do código CRC 682f047e. 
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Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): FABIO TENENBLAT 
Data e Hora: 11/10/2022, às 13:40:24 
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