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EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 0122214-62.2016.4.02.5101/RJ

EXEQUENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

EXECUTADO: ACAO SOCIAL LUZ DA MANHA
EXECUTADO: RONALDO DE SENA SANTOS

EDITAL Nº 510009223395

EDITAL de PÚBLICO LEILÃO ELETRÔNICO, E INTIMAÇÃO com prazo
de 10 (dez) dias, na forma do CPC, que devidamente autorizado pelo
Exmo Sr. Juiz Federal Substituto, Dr.  MAURÍCIO MAGALHÃES LAMHA, será
realizado no dia 02/02/2023, às 12:00 horas, através da Plataforma de Leilões –
www.gustavoleiloeiro.lel.br, conforme art. 879, II do CPC, pelo Leiloeiro Público
GUSTAVO PORTELLA LOURENÇO, com escritório à Avenida Erasmo Braga nº
277, Sala 608 – Centro/RJ, apregoado a quem mais der acima da avaliação, ou no
mesmo dia 02/02/2023, às 12:10 horas, pela melhor oferta, a partir de 50% do valor
da avaliação – Art. 891, do CPC, o bem penhorado e avaliado no processo abaixo:

 - Processo nº. 0122214-62.2016.4.02.5101, Ação de Execução de Título
Extrajudicial proposta por UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO em face de
RONALDO DE SENA SANTOS, CPF: 901.259.597-53 E OUTRO, na forma do
Inciso I e §único do ARTIGO 889 DO CPC, do bem móvel penhorado (evento 140),
descritos e avaliados, nos seguintes termos: 

- AUTO DE PENHORA – "CERTIFICO que em cumprimento ao mandado acima
referenciado, dirigi-me ao endereço indicado, e procedi a penhora do veículo
W/FOX CL MBV – placa LTA 8655; ano 2017/2018 - cor branco – KM 91876;
RENAVAN nº 01121305722; nomeei no mesmo ato, o Sr. Ronaldo de Sena Santos
como depositário, intimando-o a não abrir mão do depósito sem prévia autorização
judicial, tendo o executado tomado ciência de todo teor do mandado. Rio de
Janeiro, 10 de junho de 2021. Marcia Salles da Fonseca – Oficiala Justiça Federal
– matrícula 12318. "

- LAUDO DE AVALIAÇÃO - "Certifico que, após as formalidades da penhora,
avaliei o veículo W/FOX CLMBV- Placa LTA-8655, ano de fabricação 2017/2018 -
cor branca - KM 91876 – RENAVAN N° 01121305722 no valor de R$
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45.900,00(quarenta e cinco mil e novecentos reais). Excelente estado de
conservação. Rio de Janeiro, 10 de Junho de 2021. Marcia Salles da Fonseca -
Oficiala de Justiça Federal - matrícula 12318."

Conforme consultas realizadas, o bem acima descrito possui débitos de IPVA (2017)
no valor de R$ 955,19 e multas vencidas (2021), bem como, vincendas (2022) no
valor total de R$ 3.342,25. Venda Livre e desembaraçada dos débitos de IPVA e
MULTAS. E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, foi
expedido o presente, que será publicado através do site de leilões on-line:
www.gustavoleiloeiro.lel.br, e www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br, de acordo com
o Art. 887 § 2º e 3º do CPC, e afixado no local de costume. Ressalto que, as
providências necessárias para que os bens arrematados cheguem na posse do
arrematante, são de sua total responsabilidade, assim como, eventuais despesas,
devendo pelos arrematantes ser arcadas. Cientes os interessados de que no ato da
arrematação, adjudicação ou remição, deverão ser efetuados os seguintes
pagamentos: Arrematação à vista, acrescido de 5% de comissão ao Leiloeiro e custas
de Cartório de 1% até o máximo permitido.

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 o(s)
réu(s) ciente(s) de que este juízo funciona na Av. Rio Branco, 243, anexo II, 4º andar,
Cinelândia, Rio de Janeiro, no horário das 12h às 17h.  EXPEDIDO por ordem do(a)
MM. Juiz Federal Substituto, Dr. MAURÍCIO MAGALHÃES LAMHA, no
Município do Rio de Janeiro, em 28/11/2022.  CUMPRA-SE, na forma e sob as
penas da Lei.

Documento eletrônico assinado por MAURÍCIO MAGALHÃES LAMHA, Juiz Federal Substituto, 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 510009223395v8 e do código CRC
46a44b18.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MAURÍCIO MAGALHÃES LAMHA
Data e Hora: 29/11/2022, às 16:24:1
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