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Av. Irmãos Pereira, 1390 - Bairro: Centro - CEP: 87300-010 - Fone: (44) 3518-4850 - www.jfpr.jus.br - Email:
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ALIENAÇÃO JUDICIAL CRIMINAL Nº 5004510-50.2014.4.04.7010/PR

REQUERENTE: POLÍCIA FEDERAL/PR

INTERESSADO: A APURAR

INTERESSADO: JOAO CARLOS JAQUES

EDITAL Nº 700003916011

PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS

O MM.  Juiz  Federal  da 1ª  Vara  Federal  da Subseção Judiciária  de Campo
Mourão, Estado do Paraná, na forma da lei, FAZ SABER a todos quantos virem o presente
edital  ou dele tiverem conhecimento,  que será leiloado o bem descrito abaixo,  na forma
seguinte:

1º Leilão: dia 16 (dezesseis) de novembro de 2017, às 14:00 horas, por lanço
igual ou superior ao da avaliação.

2º Leilão: dia 30 (trinta) de novembro de 2017, às 14:00 horas, pelo maior
lanço, desde que não seja inferior a 80% (oitenta por cento) do valor atribuído ao bem na
avaliação.

Leiloeiro: Sr. WERNO  KLOCKNER  JÚNIOR ,  leiloeiro  público  oficial,
registrado perante a JUCEPAR sob o nº 660, com endereço na Avenida Carlos Gomes, nº 226,
Térreo, Zona 05, CEP 87015-200, nesta cidade de Maringá, estado do Paraná, telefones: (44)
3026 8008 / 9973 8008.

Local do leilão: Hotel Tonello Business, situado na Rua Cruzeiro do Oeste, n.º
489, Centro, em Campo Mourão (PR).

A participação e o acompanhamento do leilão também poderá ocorrer por meio
do acesso ao site: http://www.kleiloes.com.br.

Endereço  do  Juízo: Av.  Irmãos  Pereira,  1390  -  Bairro:  Centro  -  CEP:
87.300-010 - Campo Mourão / PR, (44) 3518-4850.

DESCRIÇÃO DO BEM E VALOR DA AVALIAÇÃO:

Veículo  Tipo/Marca/Modelo:  GM/VECTRA  GL,  ano  2000/2000,  placas
JFG-4252, cor prata, renavam nº 00735674159, chassi nº 9BGJG19H0YB155330, pintura
ruim, a lataria, estofamento e os pneus estão em estado regular.
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Avaliação: R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Observação:  possui  5  portas,  vidro  elétrico,  câmbio  manual  e  ar
condicionado. Veículo encontra-se há muito tempo sem uso e exposto às intempéries do
tempo, sendo impossível constatar o funcionamento da parte elétrica e mecânica.

Esclareço  que  os  DÉBITOS  do  bem  podem  ser  consultados  no  site  do
DETRAN-SP (www.detran.sp.gov.br), bem como será observado o § 5º do artigo 144-A do
Código de Processo Penal.

Em relação a:

- Outras penhoras: nada consta no processo em epígrafe;

-  Alienação  Fiduciária:   Alienação  fiduciária  em  favor  do Banco  Itaú
Unibanco S/A;

- Ações ou Recursos Pendentes:  não consta no processo em epígrafe;

Localização dos bens e endereço da constatação do veículo: Depósito  do
Leiloeiro  Werno Klöckner Júnior,      Rua João Cera,  140,  Parque Industrial,  87065-180,
Maringá - PR;

OBSERVAÇÃO:  Pelo  presente,  informo  que  está  autorizada  a  VENDA
DIRETA  pelo leiloeiro a particular, nos termos dos artigos 879 e 880 do CPC e artigo 366 da
Consolidação Normativa  da  Corregedoria  Regional  da  Justiça  Federal  da  4ª  Região,  no
período de 90 (noventa) dias subsequentes ao segundo leilão infrutífero ,  por  qualquer
valor, desde que superior a 80% (oitenta por cento) ao valor da avaliação, nos termos do §
2º do artigo 367 do Provimento nº 17/2013 da Corregedoria-Geral da Justiça Federal da 4ª
Região.

INFORMAÇÕES GERAIS, INTIMAÇÕES e ADVERTÊNCIAS:

(1)  Ficam  pelo  presente  devidamente  intimada  a  proprietária  do  veículo,  
JUCILEDA DE SOUZA FERREIRA para comparecer até o depósito do Leiloeiro Oficial em
Maringá/PR para retirada do bem, antes que ocorra eventual arrematação, arcando com as
despesas de remoção e depósito do bem.

(2) Ficam, tambem, intimados os demais interessados da designação supra e
para, querendo, acompanhá-la;

(3) Os licitantes ficam cientes de que serão observadas as seguintes condições:
a) sobre o valor arrematado fica arbitrada a comissão de leiloeiro no percentual de 5% (cinco
por  cento)  sobre  o  valor  da arrematação;  b)  o  arrematante  recolherá  ainda as  custas  de
arrematação no percentual de 0,5% (meio por cento) sobre o valor da arrematação, sujeito
contudo ao mínimo de R$ 10,64 e a um máximo de R$ 1.915,38, nos termos da tabela III da
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Portaria 22/2005 do e. TRF da 4ª Região; c) deverá ser observado, para o segundo leilão, que
não serão deferidos lances inferiores a 80% (oitenta por cento) do valor atribuído ao bem na
avaliação; d) com relação aos tributos e débitos eventualmente incidentes sobre o bem (IPVA,
seguro DPVAT, multas e licenciamento), será observado o §5º do artigo 144-A do Código de
Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 12.694/2012; e) o arrematante arcará, todavia,
com os  tributos  cujos  fatos  geradores  ocorrerem após  a  data  da  expedição  da  carta  de
arrematação;  f)  em  caso  de  desistência  da  arrematação  em  virtude  do  oferecimento  de
embargos à arrematação, o leiloeiro não será obrigado a devolver o valor da comissão paga
pelo arrematante, tendo em vista o efetivo cumprimento de suas atribuições;

(3) Salvo pronunciamento judicial em sentido diverso, o pagamento deverá ser
realizado  de  imediato  pelo  arrematante,  por  depósito  judicial ou  por  meio  eletrônico,
conforme os termos do artigo 892 do Código de Processo Civil.

(4) O prazo para apresentação de quaisquer medidas processuais contra atos de
alienação,  tais  como  embargos  ou  recursos,  começará  a  contar após  a  hasta  pública
independente de intimação.

(5)  Os  licitantes  que  desejarem  poderão  participar  da  alienação
judicial  mediante lances por  meio eletrônico,  a  serem oferecidos  em tempo real  e  em
igualdade de condições com o pregão físico, condicionado a prévio cadastro e adesão aos
termos contidos no sistema através de acesso ao sítio da internet http://www.kleiloes.com.br.

(6)  O(s) bem(ns) objeto de leilão estará(ão) exposto(s) no local de depósito
indicado no edital  de leilão e poderá(ão) ser visitado(s)/vistoriado(s) pelos interessados a
partir da publicação do edital no órgão oficial ou jornal local, conforme o caso, inclusive com
auxílio de técnico habilitado ou avaliador de sua confiança.

(7) além da vistoria do(s) bem(ns) no local do depósito, os interessados poderão
obter  as  especificações  e  fotos  -  estas  se  disponíveis  -  na  página  do  Leiloeiro  Oficial
na internet, qual seja, www.kleiloes.com.br;

(8) O(s) bem(ns) será(ão) vendido(s) no estado em que se encontra(m), sem
garantia, não havendo por conseguinte qualquer responsabilidade do Leiloeiro ou do juízo por
eventuais defeitos ou vícios, mesmo que ocultos.

(9) Constitui ônus do interessado verificar as condições do(s) bem(ns) objeto de
alienação judicial,  não podendo se escusar de efetuar o pagamento da arrematação sob a
alegação de que o(s) bem(ns) não se encontra(m) nas condições em que imaginava, mesmo
nos casos de arrematação on-line.

Para que chegue o presente EDITAL ao conhecimento dos interessados e não
possam, no futuro, alegar ignorância, expediu-se o presente edital,  que será publicado na
forma da lei e afixado no local de costume.

Eu, Rosana Rocio Pereira, Técnica Judiciária, digitei, e eu, Bernardo Adriano
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Konig, Diretor de Secretaria, conferi.

Documento eletrônico assinado por WESLEY SCHNEIDER COLLYER, Juiz Federal , na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência
da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php,
mediante o preenchimento do código verificador 700003916011v5 e do código CRC c78684b6.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): WESLEY SCHNEIDER COLLYER
Data e Hora: 20/09/2017 15:22:16
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