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ALIENAÇÃO JUDICIAL CRIMINAL Nº 5006261-05.2014.4.04.7000/PR

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

INTERESSADO: AGROPECUARIA VALPARAISO LTDA - ME

INTERESSADO: JOSE CARLOS DE MOURA

INTERESSADO: ADMINISTRADORA CONFIANCA - SERVICOS DE APOIO AS EMPRESAS LTDA

INTERESSADO: NAPA PARTS DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -ME

EDITAL Nº 700004303393

LEILÃO

PRAZO - 15 DIAS

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR MARCOS JOSEGREI DA SILVA, MM. JUIZ
FEDERAL NA TITULARIDADE PLENA DA 14ª VARA, SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE
CURITIBA, SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARANÁ, NA FORMA DA LEI,

FAZ SABER, aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que será levado
a leilão o bem a seguir descrito, na forma do art. 144-A do Código de Processo Penal, c/c art.
4º-A da Lei 9.613/98 (alienação antecipada), de acordo com as regras expostas a seguir:

BEM: MOTOCICLETA HONDA/CG-125 Job, ano de fabricação 2004, ano do modelo
2005, cor vermelha, movida a gasolina, chassi 9C2KC08305R002651, placa AML-7891,
RENAVAM 00846905590.

VALOR DA AVALIAÇÃO: R$1.800,00 (um mil e oitocentos reais), em 05/09/2017.

O bem será vendido em caráter "AD CORPUS" e no estado em que se encontra. As fotos e a
descrição detalhada do bem a ser apregoado estão disponíveis no Portal  www.kleiloes.com.br.

LOCALIZAÇÃO DO BEM: Rua João Cera, 140, Maringá/PR (depósito do leiloeiro Werno
Klöckner Júnior).

VISITAÇÃO:  Constitui ônus do interessado examinar  o bem antes do pregão.  As visitas
deverão ser agendadas via e-mail: kleiloes@kleiloes.com.br.

Datas e horários designados para os leilões:

PRIMEIRO LEILÃO: Dia 07 de fevereiro de 2018, às 15 horas, sendo estabelecido como
preço mínimo para a venda em primeiro leilão o maior lanço em valor igual ou superior ao da
avaliação judicial.

SEGUNDO LEILÃO: Não havendo licitantes no primeiro leilão, fica desde já designado o
dia 21 de fevereiro de 2018, às 15 horas, para a realização do segundo leilão, hipótese em
que a alienação se dará pelo maior lanço superior a 75% do valor da avaliação judicial.

VENDA DIRETA: Não ocorrendo a arrematação do bem em hasta pública até a segunda data
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designada, fica desde já autorizada a venda direta a particular, nos termos dos artigos 880 do
Código de Processo Civil, nas mesmas condições definidas para o segundo leilão, pelo prazo
de 90 dias subsequentes ao segundo leilão.

LANCES:  Os  lances  deverão  ser  ofertados  pela  internet,  através  do  Portal
www.kleiloes.com.br.

Eventuais  dúvidas  poderão  ser  esclarecidas  com o  Leiloeiro  Oficial  nomeado,  Sr.  Werno
Klöckner Júnior, matriculado na Junta Comercial do Estado do Paraná - JUCEPAR sob o nº
660,  pelos  telefones  (44)  3026-8008  e  (44)  99973-8008,  ou  pelo  e-mail
kleiloes@kleiloes.com.br.

DOS DÉBITOS: Os débitos devidos, pendentes de pagamento até a data da arrematação, não
serão  suportados  pelo  arrematante,  devendo  a  pessoa  jurídica  interessada  promover  a
competente execução fiscal em face do antigo proprietário (artigo 144-A, § 5º, do Código de
Processo Penal). De igual forma, na hipótese de existência de alienação fiduciária incidente
sobre  o  bem,  não  será  de  responsabilidade  do  arrematante  a  quitação  de  eventual  saldo
devedor.

ÔNUS DO ARREMATANTE:

a) custas de arrematação equivalente a 0,5% (meio) por cento sobre o  valor da arrematação,
com mínimo de R$ 10,64 e máximo de R$ 1.915,38;

b) comissão do leiloeiro fixada em 5% (cinco) por cento sobre o valor da  arrematação;

c)  despesas  ou  custos  relativos  ao  armazenamento  (a  partir  da  data  da  arrematação),  à
remoção e/ou transporte do bem arrematado e à sua transferência;

d) o arrematante arcará com os tributos cujo fato gerador ocorrer após a data da arrematação.

PAGAMENTO: O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado
(deduzido o valor da caução ofertada, se for o caso) por meio de guia de depósito judicial em
favor do Juízo responsável no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas a contar da data de
emissão da guia do bem arrematado, sob pena de se desfazer a arrematação.

DO  PAGAMENTO  DA  COMISSÃO:  O  pagamento  da  comissão  do  Leiloeiro  Oficial
deverá ser realizado em até 24 (vinte e quatro) horas a contar da data de emissão da guia do
bem arrematado.

DA  CARTA  DE  ARREMATAÇÃO:  Decorrido  o  prazo  para  eventual  impugnação  do
certame, será expedida a carta de arrematação,  destinada a ser  apresentada ao(s)  órgão(s)
competente(s),  pelo  arrematante,  para  adoção  das  providências  necessárias  aos  registros
pertinentes.

As demais condições obedecerão ao que dispõem o art. 144-A do Código de Processo Penal,
com a alteração legislativa promovida pela Lei nº 12.694/2012; o Código de Processo Civil,
cf.  artigo  3º  do  Código  de  Processo  Penal;  o  Decreto  nº  21.981/32,  com  as  alterações
introduzidas pelo Decreto nº 22.427/33, que regulamenta a profissão de Leiloeiro Oficial, e o
caput do artigo 335 do Código Penal.
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Eventuais situações não abrangidas pelo presente edital deverão ser submetidas ao leiloeiro
que as encaminhará ao Juízo para deliberação.

Dado  e  passado  nesta  cidade  de  Curitiba/PR,  eu,  Carla  Andréa  Lübke,  Servidora  da
Secretaria, digitei e eu, Ellen Jane Garcez, Diretora de Secretaria, conferi o presente edital que
segue assinado eletronicamente pelo MM. Juiz Federal na data abaixo indicada.

Documento eletrônico assinado por MARCOS JOSEGREI DA SILVA, 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 700004303393v2 e do código CRC bcb8bda4.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCOS JOSEGREI DA SILVA
Data e Hora: 18/12/2017 14:10:48
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