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EDITAL DE LEILÃO 
 

EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO ELETRÔNICO E INTIMAÇÃO, COM
PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, EXTRAÍDO DOS AUTOS DA AÇÃO
PENAL, MOVIDA POR MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM
FACE DE AGOSTINHO SERODIO BOECHAT E PEDRO MANHAES
FILHO, PROCESSO Nº 0509561-60.2016.4.02.5101 / RJ, NA FORMA
ABAIXO: 

A DOUTORA VALERIA CALDI MAGALHÃES, JUÍZA FEDERAL
DA 8ª VARA CRIMINAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE
JANEIRO, NA FORMA DA LEI, FAZ SABER a todos os interessados
que este Edital de Leilão Eletrônico e Intimação virem ou dele
conhecimento tiverem, especialmente os Réus, Ministério Público
Federal, Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e BANCO ABN
AMRO REAL S/A sucedido pelo Banco Santander S/A., que no dia
05/08/2021, às 14:00 horas, através do site de leilões:
www.machadoleiloes.com.br, pelo Leiloeiro Público Oficial
WILKERSON MACHADO DOS SANTOS, matricula nº 151
JUCERJA, estabelecido na Avenida Erasmo Braga nº 227 / 704, Centro
– RJ., Tel. (21) 2533-7978, será apregoado e vendido a quem mais der
acima do valor da avaliação, e, caso não haja licitantes fica desde já
designado o dia 12/08/2021, no mesmo horário e local, para a venda a
quem mais der, sendo o lance não inferior a 80% da avaliação, na forma
do Art. 144-A, § 2º do CPP., os bens arrolados e avaliados (evento 342 e
343), a seguir descritos: 1) 01 (um) automóvel Volkswagen Crossfox,
Placa MRQ–4910 / ES, ano de fabricação 2007, ano modelo 2008,
chassi 9BWKB05Z584087091, Renavam 00941334210, cor prata,
combustível Álcool/Gasolina, de propriedade de Agostinho Seródio
Boechat. Em bom estado de conservação e funcionamento. Avaliado
estimativamente, em R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais). Gravames:
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Débitos de licenciamento anual 2021 e IPVA 2021 no valor total de R$
534,92. Localização do Bem: Rua Lourival Cavichini nº 274, Centro,
Bom Jesus do Itabapoana / RJ.; 2) 01 (um) automóvel Honda Civic,
Placa MQM–8806 / ES, ano de fabricação 2005, ano modelo 2006,
chassi 93HES15506Z106182, Renavam 00869563718, cor cinza,
combustível Gasolina, de propriedade de Pedro Manhães Filho. Em
razoável estado de conservação e bom funcionamento. Avaliado
estimativamente, em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Gravames:
Alienação fiduciária em favor de BCO ABN AMRO REAL SA e débito
do licenciamento anual de 2021 no valor de R$ 175,00. Localização do
Bem: Rua Josino Garcia nº 2000, Centro, Bom Jesus do Itabapoana / RJ.
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) 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. Conforme
r. Despacho (evento 361), nos termos do art. 895 do CPC, fica admitido
a possibilidade de oferta de pagamento de pelo menos 25% do valor do
lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, garantindo-
se caução idônea do bem durante o período de parcelamento. 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 sete de julho de 2021. Eu, Sandra Helena Dias de
Freitas, Técnica Judiciária, o digitei. Subscreve a Exma. Sra. Dra.
VALERIA CALDI MAGALHÃES, Juíza Federal da 8ª Vara Federal
Criminal / RJ.

 

Documento eletrônico assinado por VALERIA CALDI MAGALHAES, Juíza 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 510005515551v3 e do código CRC 9fd90c88. 
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