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EXECUTADO: CRISTIANE WERMUTH

EDITAL Nº 510005349828

EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO ELETRÔNICO E INTIMAÇÃO, COM
PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, EXTRAÍDO DOS AUTOS DA
EXECUÇÃO FISCAL Nº 5008820-
84.2019.4.02.5101/RJ, EXEQUENTE: AGENCIA NACIONAL DE
TELECOMUNICAÇÕES –ANATEL e EXECUTADA: 
CRISTIANE WERMUTH  - CPF nº 000.822.291-63, PASSADO NA
FORMA ABAIXO:

O DOUTOR, SILVIO WANDERLEY DO NANCIMENTO LIMA,
JUÍZ  FEDERAL DA 11ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL,
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO, NA FORMA DA LEI,
FAZ SABER a todos os interessados na forma do despacho/Decisão, que
este Edital de Leilão Eletrônico e Intimação virem ou dele conhecimento
tiverem, especialmente a ré Réus., que no dia 19/07/2021, às 14:00
horas, através do site de leilões: www.machadoleiloes.com.br, pela
Leiloeira Pública Oficial  NORMA MARIA MACHADO, estabelecido
na Avenida Erasmo Braga nº 227 / 704, Centro – RJ., Tel. (21) 2533-
7978, 99991-7334, será apregoado e vendido a quem mais der acima do
valor da avaliação, e, caso não haja licitantes fica desde já designado o
dia 02/08/2021, no mesmo horário e local, para a venda a quem mais
der, sendo o lance não inferior a 50% da avaliação, na forma (ST)
SÚMULA Nº 128, o bem arrolado e avaliado no evento 41
PRECATORIA1 FLS. 12, a seguir descrito: 1) 01 (um) veículo GOL,
1.0,02 PORTAS, GERAÇÃO 3, COR VERMELHA,
ANO/MODELO 2005/2005, FLEX, MARCA  Volkswagen, Placa
JZY-5635, com pneus semi-novos em bom estado de uso e
conservação. Avaliado  em R$ 11.736,00 (onze mil, setecentos e trinta
e seis reais). O bem é encontrado na Rua Cuiaba, 1342, St. Leste,
Centro, Colider / MT. Cientes os interessados: I) que os horários
considerados neste edital são sempre os horários de Brasília/DF; II) que
para participar do leilão oferecendo lanços pela internet, deverão
previamente no prazo de 24 horas antes do início do pregão efetuar o seu
cadastro pessoal no site do leiloeiro (www.machadoleiloes.com.br); III)
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que o ICMS devido pela arrematação será de responsabilidade do
arrematante; IV) que a arrematação far-se-á à vista, acrescida de 5%
(cinco por cento) de comissão ao Leiloeiro (parágrafo único, do art. 24,
Decreto nº 21.981/32) e custas de cartório até o limite permitido por lei.
O lanço vencedor deverá ser depositado através de guia de depósito
judicial, no prazo previsto acima, bem como deverá ser pago ou
depositado na conta corrente do Sr. Leiloeiro a comissão do leilão, à
vista em dinheiro, no prazo de 24 horas do término do leilão, através de
depósito bancário, Doc ou Ted. A conta corrente do Sr. Leiloeiro será
informada ao arrematante através e-mail ou contato telefônico.
Decorridos o prazo sem que o(s) arrematantes(s) tenha(m) realizado(s)
o(s) depósito(s), tal informação será encaminhada ao Juízo competente
para a aplicação das medidas legais cabíveis. Caso o devedor, o
coproprietário, os usufrutuários, o credor pignoratício, hipotecário,
anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada e o
promitente comprador e vendedor, não sejam encontrados, ficam pelo
presente edital intimados da hasta pública, suprindo, assim, a exigência
contida no art. 889 do CPC. E, para que chegue ao conhecimento de
todos os interessados, é passado o presente Edital que será publicado e
afixado no lugar de costume, na sede deste Juízo Federal, na forma da
lei. Rio de Janeiro, aos dezessete dias do mês de junho de 2021. Eu,
Angela Elizabeth Ferreira de Albuquerque, Diretora de Secretaria,
mandei digitar e subscrevo. (as.) Dr. Silvio Wanderley do Nascimento
Lima, Juiz Federal da 11ª Vara Federal de Execução Fiscal  / RJ.

 

Documento eletrônico assinado por SILVIO WANDERLEY DO NASCIMENTO LIMA,
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 510005349828v2 e do código CRC c061ae5e. 
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