
 
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA FEDERAL 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO  

7ª VARA FEDERAL CRIMINAL 
Av. Venezuela nº 134 - 4ºandar – Saúde – Rio de Janeiro/RJ  

CEP 20081-310 – FAX 3218-7972 

 

EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO COM  PRAZO DE  20 

(VINTE) DIAS 

 

EDITAL  Nº EDI.0044.000009-4/2017 


 

O  Excelentíssimo Senhor Doutor MARCELO DA 

COSTA BRETAS, MM. Juiz Federal Titular da Sétima Vara 

Federal Criminal, Seção Judiciária do Rio de Janeiro, na forma 

da Lei e no uso de suas atribuições legais, etc., 

 

     F A Z  S A B E R,  a todos quantos virem, ou dele tiverem 

conhecimento do presente EDITAL, que a 7ª Vara Federal Criminal 

levará à venda em hasta pública por meio de LEILÃO JUDICIAL, 

nas datas, local e sob as condições adiante descritas, os bens 

apreendidos na AÇÃO PENAL a seguir relacionada, obedecendo o 

artigo 144-A do Código Penal, artigos 879 a 903 do Código de 

Processo Civil/2015, artigo 4º – A da Lei 9.613/98, e resolução 236 de 

13 de Julho de 2016 do Conselho Nacional de Justiça, na 

MODALIDADE DE LEILÃO PRESENCIAL, com o recebimento de 

lances presencialmente. 1º LEILÃO: DATA: Dia 1º/09/2017, a partir 

das 13:00h, por preço igual ou superior ao valor da avaliação, 

acrescido de custas e demais consectários legais. 2º LEILÃO: DATA: 

Dia: 13/09/2017, a partir das 13:00h , pela melhor oferta, desde que o 

lance não seja inferior a 80% (oitenta por cento) do valor atribuído ao 

bem na avaliação/reavaliação, abaixo do qual os lances serão 

considerados “preço vil”, para fins da Lei. LOCAL: 

O LEILÃO PRESENCIAL será realizado no Atrio do Fórum Federal, 

localizado no térreo da Avenida Venezuela, n° 134, Bloco B, Saúde, 

Rio de Janeiro/RJ. LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL LEONARDO 

SCHULMANN, JUCERJA nº 116 Fone: 2532-1739 e 2532-1705 1) 

INFORMAÇÕES GERAIS E INTIMAÇÕES a) Fica, pelo presente, 

devidamente intimada a parte ré da designação supra e para, querendo, 

acompanhá-la, se não tiver sido encontrada quando da realização da 

intimação pessoal (cf. art. 889 do Código de Processo Civil/2015), 

bem como os credores pignoratícios, coproprietário(s), instituição 

financeira para o caso do(s) veículo(s) com restrição de alienação 

fiduciária, caso não sejam encontrados para intimação pessoal, 
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do leilão designado, para as datas, horário e local acima mencionados. 

b) Atendendo ao disposto no art. 887 do Código de Processo 

Civil/2015, autorizo o leiloeiro público designado a divulgar 

fotografias dos bens penhorados no sítio www.schulmann.com,sem 

prejuízo de outras formas de publicidade, que venham a ser adotadas 

pelo leiloeiro, tendentes a mais ampla publicidade da alienação. 

Informações complementares podem ser obtidas no sítio da Justiça 

Federal (www.jfrj.jus.br, no caminho “Consultas”; “Leilões 

Judiciais”), através do leiloeiro público (tel.: 2532-1705 –

 www.schulmann.com), na sede do Juízo (Av. Venezuela, 134, Bloco 

2 – 4º Andar, Bairro Saúde, Rio de Janeiro/RJ, entre 12:00 e 17:00 

horas) ou, ainda, por correio eletrônico dirigido à Secretaria do Juízo 

(7vfcr@jfrj.jus.br). c) a alienação far-se-á mediante o pagamento 

imediato do preço pelo arrematante, conforme art. 892 do CPC/2015. 

d) A localização dos bens para visitação é a declarada neste edital. 

Antes dos dias marcados para o leilão, os interessados terão o direito 

de visitação dos bens nos locais em que se encontram. A visitação 

livre pode dar-se de segunda-feira à sexta-feira, das 9:00 horas às 

17:00 horas. Se o Executado ou Depositário impedir(em) a visitação 

ao bem, o interessado deve peticionar ao M. Juízo requerendo ordem 

para a visitação acompanhado por Oficial de Justiça; pedidos estes que 

serão atendidos na medida das possibilidades da Justiça. e) a remoção 

e o transporte do(s) bem(ns) arrematado(s) são de responsabilidade do 

arrematante, correndo as despesas correlatas por sua conta. 2) 

RELAÇÃO DOS BENS: AUTOS: 0014304-

39.2017.4.02.5101 Número antigo: 2017.51.01.014304-8 

(PROCESSO ELETRÔNICO) - MEDIDA CAUTELAR 

INOMINADA PENAL EXEQUENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO 

FEDERAL EXECUTADOS: LUIZ CARLOS BEZERRA BEM(NS): 

01)  Automóvel Mercedes Benz, placa KWU – 5756, modelo GLAZO 

OFF (ou GLA 200), cor cinza, ano 2015, com 10.430 quilômetros 

rodados, em bom estado de uso e conservação, avaliado em R$ 

115.000,00 (cento e quinze mil reais), em 1º de Junho de 2017; 02) 01 

Veículo Peugeout 206 SW16ESCAFX, placa KXD 1813, cor cinza, 

ano 2008, cor preta, Renavam 01055557358, Chassi 

9BRBDWHE7G0270989, em bom estado de uso e conservação, 

avaliado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em 1º de Junho de 2017. 

(RE)AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais). 

LOCALIZAÇÃO DO(S) BEM(NS): Itens 01 e 02) Rua Serafim 

Valandro, nº 19 - Botafogo, Rio de Janeiro/RJ. ÔNUS:Item 01) 

RESTRIÇÕES JUDICIAIS; Ambos veículos possuem restrições; Item 

02) RESTRIÇÃO JUDICIAL; Débitos de Multa no Detran/RJ no 

valor de R$ 586,94, consulta realizada em 27/07/2017. E para que 

chegue o presente EDITAL ao conhecimento dos executados e de 

terceiros interessados, os quais não poderão, no futuro, alegar 

ignorância a respeito, foi expedido o presente Edital, bem como, para 

os efeitos do art. 889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de 

que, antes da arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) 

remir a execução, consoante o disposto no art. 826 do Código de 

Processo Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a 
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apresentação de quaisquer medidas processuais contra os atos 

expropriatórios contidas no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias 

após o aperfeiçoamento da arrematação (art. 903, § 2º do Código de 

Processo Civil/2015), expeçam-se editais de igual teor, que serão 

publicados na forma da Lei, através do Diário Eletrônico da Justiça 

Federal da 2ª Região - e-DJF2R (www.jfrj.jus.br) na forma da lei e 

afixados no local de costume. Expedido nesta cidade de Rio de 

Janeiro/RJ, aos 08 de agosto de 2017. Eu, FERNANDO ANTONIO 

SERRO POMBAL - Diretor de Secretaria, conferi e subscrevi.  

 
ASSINADO ELETRONICAMENTE 

MARCELO DA COSTA BRETAS 

Juiz Federal da 7ª Vara Federal Criminal 
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