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EDITAL DE LEILÃO ELETRÔNICO E  PRESENCIAL  

Nº. EDI.0025.000016-5/2018 

EDITAL DE 1º E 2º LEILÕES ELETRÔNICOS E PRESENCIAIS E 

DE INTIMAÇÃO, COM PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, EXPEDIDO 

NOS AUTOS DA ALIENAÇÃO JUDICIAL CRIMINAL N° 0506712 -

47.2018.4.02.5101 (2018.51.01.506712-0) MOVIDA PELA UNIÃO 

FEDERAL - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO – ,  NA FORMA 

ABAIXO: 

 

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA ROSÁLIA 

MONTEIRO FIGUEIRA, MM JUÍZA FEDERAL TITULAR DA 

TERCEIRA VARA FEDERAL CRIMINAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA 

DO RIO DE JANEIRO, FAZ SABER a todos quanto este virem ou dele 

tiverem conhecimento e a quem interessar , e aos requeridos PIERRE 

PAUL VANDENBROUCKE e FRANKLIN MACHADO DA SILVA , 

que, por meio do presente EDITAL de LEILÃO e INTIMAÇÃO ficam 

cientes de que o bem abaixo descrito e avaliado, objeto da medida 

cautelar de alienação de bens nº. 0506712- 47.2018.40.2.5101, serão 

realizados os 1º e 2º leilões simultâneos, eletrônicos e presenciais, 

conforme o disposto nos artigos 144-A, e 3º do Código de Processo 
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Penal e na Lei nº 13.105/2015 - Código de Processo Civil  -, e Resolução 

Conselho Nacional de Justiça nº 236/2016, nas condições seguintes.  

 

LEILÕES ELETRÔNICO e PRESENCIAL. CONDIÇÕES, PRAZOS E 

LOCAIS: 

 

Os leilões serão realizados, simultaneamente, nas modalidades eletrônica 

e presencial : Quem pretender arrematar o bem deverá comparecer ao 

local, no dia e hora designados , para o leilão presencial, ou poderá, 

mediante cadastramento prévio , com antecedência de pelo menos 24 

horas antes do leilão presencial, ofertar lances pela internet, por meio do 

sítio www.schulmannleiloes.com.br .  

 

1º LEILÃO: 

 

DATA: 12/11/2018, a partir das 14h10,  pela melhor oferta sem valor 

estipulado, alienado o bem a quem oferecer a melhor oferta, cujo 

lance será submetido à homologação deste Juízo.  

 

2º LEILÃO: 

 

DATA: 13/11/2018, a partir das 14h10, pela melhor oferta  sem valor 

estipulado, alienado o bem a quem oferecer a melhor oferta, cujo 

lance será submetido à homologação deste Juízo.  
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LOCAL: 

 

O LEILÃO PRESENCIAL será realizado no átrio do Fórum Federal 

Desembargadora Marilena Franco, situado na Avenida Venezuela, nº. 

134, Bloco B, Saúde, Rio de Janeiro/RJ. Simultaneamente, O LEILÃO 

ELETRÔNICO será realizado no sítio eletrônico  

www.schulmannleiloes.com.br , na data e horário acima estabelecidos, 

devendo os usuários interessados em participar do leilão eletrônico se 

cadastrarem previamente no sítio respectivo, no prazo máximo de 24h 

antes do leilão eletrônico,  ressalvada a competência do Juízo da ação 

penal para decidir sobre eventuais impedimentos. O cadastramento será 

gratuito e constituirá requisito indispensável para a participação na 

alienação judicial eletrônica, responsabilizando -se o usuário, civil e 

criminalmente, pelas informações lançadas por ocasião do 

cadastramento. O cadastramento implicará na aceitação da integralidade 

das disposições da Resolução CNJ nº 236/2016, assim como das demais 

condições estipuladas neste edital.  

 

O encerramento do leilão eletrônico coincidirá com o do presencial.  

Sobrevindo a noite, prosseguirão no dia imediato, na mesma hora e local  

em que teve início o presencial,  independente de novo edital.  
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LEILOEIRO: O leilão será presidido pelo Leiloeiro Público Senhor 

LEONARDO SCHULMANN, inscrito na JUCERJA sob o nº. 116, OU 

SUA PREPOSTA GLACE DI NAPOLI (telefones: 2532-1705, 2532-1739 

e 2532-1961. – sítio: www.schulmannleiloes.com.br, o qual, conforme o 

previsto no artigo 887, § 2º, do Código de Processo Civil/2015, está 

autorizado a divulgar fotografias do bem  penhorado no sítio 

www.schulmannleiloes.com.br , sem prejuízo de outras formas de 

publicidade, que venham a ser adotadas pelo Leiloeiro, objetivando a 

mais ampla publicidade da alienação.  

DESCRIÇÃO, AVALIAÇÃO, LOCALIZAÇÃO E ONUS SOBRE 

O BEM. 

DESCRIÇÃO DO BEM:  Trata-se de uma embarcação construída pelo 

Estaleiro A. VUYK & ZONEN, na Holanda, para a Marinha de Guerra daque le 

país, em 1968, convertido em Iate de Luxo para cruzeiro de pesquisa em 1981 

–  Iate Transoceânico M/V WEGA, reformado em 2005. Características 

técnicas da embarcação: comprimento total  59,80m; comprimento entre as 

perpendiculares: 54,00m; boca moldada 10 ,50m; portal moldado: 5,70m; 

calado moldado: 3,70m; estaleiro construtor  Van Zuidt & Zoonem, ano de 

construção 1968; capacidade de óleo diesel:  150.000 litros aproximado; 

capacidade de água doce: 80.000 litros; deslocamento 989 toneladas; casco: 

reforçado, com proa quebra gelo, o que possibil ita navegar em geleiras.  

Estado de conservação do bem :  visão externa:  o casco acima do nível da 

água, desgastado com sinal de corrosão em alguns pontos; pintura desgastada ,  

sem a cobertura adequada de tinta ou verniz n áutico apropriado, degradação 

de pintura, vários pontos de ferrugem e corrosão de metais ; visão interna: no 
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fundo, abaixo do nível  da água, pontos de alagamento e um setor específico 

de água e óleo.   Instalações: em estado razoável de conservação, notadame nte 

as cabines superiores de luxo. Maquinário: necessário ao funcionamento do 

navio encontra-se instalado, em parte desgastada, sem conservação, com 

vários pontos de oxidação. Acessórios: dois botes esportivos .  

 AVALIAÇÃO DO BEM: Valor do bem :  R$2.023.700,00 (dois milhões,  

vinte e três mil  setecentos reais).  

 

LOCALIZAÇÃO DO BEM :  Baia de Guanabara, sob a guarda da Marinha 

do Brasil –  Capitania dos Portos do Rio de Janeiro, com acesso pela Av. 

Alfred Agache, s/nº -  Centro Rio de Janeiro.  

 

INFORMAÇÕES SOBRE O BEM. O bem oferecido  está descrito neste 

edital, publicado no Diário Eletrônico e disponível na Secretaria da 3ª 

Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, na Avenida Venezuela n° 134, 

bloco B, 2° andar, Saúde, Rio de Janeiro, RJ. Qualquer alteração ou 

adaptação estará sujeita a confirmação por edital.   O bem será alienado 

no estado em que se encontra.   

Informações complementares  podem ser obtidas no sítio da Justiça 

Federal www.jfrj.jus.br , no caminho: "Consultas"  → "Leilões Judiciais", 

por contato com o Leiloeiro Público (tel.:  2532 -1705, 25321739 e 2532-

1961) – www.schulmannleiloes.com.br), na sede do Juízo, sito na Av. 

Venezuela nº 134, Bloco B, 2º Andar, Saúde, Rio de Janeiro/RJ (entre 

09:00 e 17:00 horas), ou,  ainda, por correio eletrônico dirigido ao e-mail 

institucional 03vfcr@jfrj.jus.br . 
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ONUS SOBRE O BEM :  eventuais ônus que recaiam sob o bem serão sub -

rogados sobre o preço da arrematação, observada a ordem de preferência, 

em face da natureza originária da aquisição.  

 

INFORMAÇÕES GERAIS E INTIMAÇÕES: 

 

1) Fica, pelo presente, devidamente intimada a parte requerida acerca das 

datas dos leilões acima marcados para, querendo, acompanhá -lo, se não 

tiver sido encontrada quando da realização da intimação pessoal , na 

forma do artigo 889 do Código de Processo Civil/2015, bem como os 

credores pignoratícios, coproprietários, insti tuição financeira para o caso 

de restrição de alienação fiduciária, caso não sejam encontrados para 

intimação pessoal, do leilão designado, para  as datas, horário e local 

acima mencionados.  

2) Autorizo  o Senhor Leiloeiro Público designado a divulgar fotografias  

do ben penhorado no sítio www.shulmannleiloes.com.br  na forma do 

artigo 887 do Código de Processo Civil/2015, sem prejuízo de outras 

formas de publicidade, que venham a ser adotadas pelo Senhor Leiloeiro, 

leiloeiro, com a finalidade de 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  (schulmann@schulmann.com.br), na sede do 

Juízo (Av. Venezuela, 134, Bloco B –  2º Andar, Bairro Saúde, Rio de 

Janeiro/RJ, entre 12:00 e 17:00 horas) ou, ainda, por correio eletrônico 
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dirigido à Secretaria do Juízo (03vfcr@jfrj.jus.br ).  

 

3)  alienação  – será feita mediante o pagamento imediato do preço pelo 

arrematante, conforme art igo  892 do Código de Processo Civil/2015.  

 

4)  pagamento  – o pagamento do valor do bem deverá ser recolhido em 

conta judicial  vinculada ao número do processo e à  disposição deste 

Juízo, junto à  Caixa Econômica Federal – PAB/Venezuela nesta cidade. 

O arrematante deverá confirmar os lances e recolher  a quantia respectiva 

na data designada para a realização do leilão presencial,  para fins de 

lavratura do termo próprio, bem como depositar o valor total da 

arrematação à disposição do Juízo, via depósito judicial . Salvo nos casos 

de nulidades previstas em lei,  em nenhuma hipótese serão aceitas 

desistências dos arrematantes/adjudicantes, reclamações posteriores 

sobre os bens ou alegações de desconhecimento das cláusulas deste 

Edital, para se eximirem das obrigações devidas, inclusive aquelas de 

ordem criminal previstas no artigo  358 do Código Penal Brasileiro, com 

a seguinde disposição: “Art. 358 - Impedir, perturbar ou fraudar 

arrematação judicial; afastar ou procurar afastar concorrente ou 

licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento 

de vantagem: Pena - detenção, de dois meses a um ano, ou multa, além 

da pena correspondente à violência” .  

A disputa para lances a prazo será encerrada bastando um lance à vista 

igual ou superior ao último lance ofertado, de modo que a disputa 

permanecerá aberta apenas entre os lances à vista.  
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5) sobre o valor da arrematação, fixo a comissão do leiloeiro, no 

percentual de 5% (cinco por cento), a ser paga pelo arrematante 

diretamente ao Leiloeiro no ato da Hasta Públi ca; não será devida 

comissão ao leiloeiro nas hipóteses de anulada a arrematação ou de 

negativo o resultado do leilão. Anulada a arrematação, o leiloeiro 

devolverá ao arrematante o valor recebido a título de comissão em até 10 

(dez) dias de quando comunicado pelo Juízo.  

6) o arrematante recolherá, ainda, as custas de arrematação no percentual  

de 0,5% (meio por cento) sobre o valor da arrematação, observado o 

mínimo de 10 (dez) UFIR e o máximo de 1.800 (mil e oitocentas) UFIR, 

nos termos da Lei nº 9.289/1996 (Tabela III);  

 

7) 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. Pedidos de visitação 

devem ser encaminhados diretamente ao leiloeiro que marcará o dia da 

visita junto ao Comando da Marinha de acordo com a disponibilidade.  

 

8) a remoção e o transporte do bem arrematado são de responsabilidade 

do arrematante, correndo as despesas correlatas por sua conta.  

 

9) todas as pessoas f ísicas capazes e as pessoas jurídicas regularmente 

constituídas podem participar do leilão. A identificação das pe ssoas 

físicas será feita por meio de documento de identidade e do Cadastro de 

Pessoas Físicas do Ministério de Fazenda. As pessoas jurídicas s erão 
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representadas por quem os estatutos indicarem, devendo portar 

comprovante de CNPJ e cópia do referido Ato Estatutário. Todos poderão 

fazer-se representar por procurador com poderes específicos. Para 

participação no leilão eletrônico é imprescindível o  prévio cadastramento 

no site respectivo, conforme o item “LEILÕES SIMULTÂNEOS. 

CONDIÇÕES, PRAZOS E LOCAIS” deste edital.   

10) Impedidos de participar do leilão : os incapazes; os tutores, os 

curadores, os testamenteiros, os administradores ou os liquidantes, 

quanto aos bens confiados à sua guarda e à sua responsabilidade; os 

mandatários, quanto aos bens de cuja administração ou alienação estejam 

encarregados; o Juiz , membros do Ministério Público e da Defensoria 

Pública nele atuantes, o Diretor de Secretaria, o  Depositário, o Avaliador 

e o Oficial de Justiça, além daqueles que forem responsáveis pela 

administração dos bens leiloados; os  servidores públicos em geral, 

quanto aos bens ou aos direitos da pessoa jurídica a que servirem ou que 

estejam sob sua administ ração direta ou indireta; o leiloeiro e seus 

prepostos; e os advogados de qualquer das partes.  

 

E para que chegue ao conhecimento de todos, especialmente dos  

requeridos 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 bem, poderão remir a 

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

Civil/2015. Ficam cientificados de que o prazo para a apresentação d e 
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quaisquer medidas processuais  previstas no artigo 903 e parágrafos do 

Código de Processo Civil, será de 10 (dez) dias após o aperfeiçoamento 

da arrematação, que será publicado no Diário Eletrônico da Justiça 

Federal e afixado no local de costume. Dado e passado nesta cidade do 

Rio de Janeiro, em 30 de Outubro de 2018. Eu, José Francisco Octaviano 

Soares, Diretor de Secretaria, o digitei ,  conferi e subscrevo.  

ROSALIA MONTEIRO FIGUEIRA 

Juíza Federal Titular  

3ª Vara Federal Criminal/RJ  
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