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ALIENAÇÃO JUDICIAL CRIMINAL Nº 5008621-38.2013.4.04.7002/PR

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

INTERESSADO: ROBSON DE ARAUJO

INTERESSADO: PATRÍCIA ESPER CURY

INTERESSADO: PAULO LY

INTERESSADO: RAFAEL ESPER CURY

INTERESSADO: MIGUEL ESPER CURY NETO

EDITAL Nº 700004386371

EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO

A  Dra.  Flavia  Hora  Oliveira  de  Mendonça,  Juíza  Federal  Substituta  na
titularidade plena da 3ª Vara Federal de Foz do Iguaçu/PR, na forma da lei,

FAZ  SABER  a  todos  quantos  virem  o  presente  edital  ou  dele  tiverem
conhecimento, que, nos autos em epígrafe, serão levados a leilão o(s) bem(ns) descrito(s)
abaixo, na forma seguinte:

1º Leilão: 26 (vinte e seis) de março de 2018, às 13h45min, com lanço não
inferior ao valor da avaliação (1ª leilão somente na modalidade ON-LINE)

2º  Leilão:  09  (nove)  de  abril  de  2018,  às  13h45min,  pelo  maior  lanço,
rejeitado o preço vil, considerado, para tanto, aquele abaixo de 60% (sessenta por cento) da
avaliação  (2º  leilão  nas  modalidades  on-line  (mediante  cadastro  prévio  no  site
www.kleiloes.com.br) e presencial.

Leiloeiro: Werno Klöckner Júnior - Matrícula Jucepar 660.

Local do Leilão: Moura Palace Hotel (Rual Mal. Deodoro, 1427, Centro, CEP:
85.851-030, Foz do Iguaçu/PR).

Endereço do Juízo: Rua Edmundo de Barros, Nº 1989, Jardim Naipi, Foz do
Iguaçu/PR.

Descrição do bem: 01 (um) veículo tipo automóvel AUDI/A3 1.8T de placas

HSJ  0018  Cascavel/PR,  Renavam:  00790453517,  Chassi:  93UMC28L434003078,  cor

vermelha, Nº Motor: APP028454, Ano fabr./modelo: 2002. Está depositado em local aberto

e não coberto e, portanto, sujeito à deterioração por exposição às intempéries.

Avaliação: R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Condição: CIRCULAÇÃO.
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Depositário: Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu/PR.

Endereço de constatação do bem: Av. Paraná, 3471, Jd. Pólo Centro, Foz do
Iguaçu/PR.

Ônus (IPVA/Licenciamento/Seguro Obrigatório e Multas): prej.

Outras penhoras: prej.

Alienação Fiduciária: prej.

Ações/Recursos pendentes de julgamento: prej.

INFORMAÇÕES GERAIS E INTIMAÇÕES:

1.  Ficam  pelo  presente  devidamente  intimados  os  terceiros  interessados  da
designação supra e para, querendo, acompanhá-la, se não tiverem sido encontrados quando da
realização da intimação pessoal; 2. Das condições dos veículos: 2.1. Os bens serão leiloados
no estado em que se encontram de uso, conservação e estado documental; 2.2. Os veículos
leiloados na condição de CIRCULAÇÃO poderão retornar a circular em via pública, ficando
o  arrematante  responsável  pela  regularização  do  veículo  perante  o  Órgão  Executivo  de
Trânsito, inclusive do seu registro, bem como pagamento das respectivas taxas e eventual
necessidade  de  substituição  do  motor  e  demais  componentes  para  uso  do  combustível
adequado em razão da capacidade de carga do bem arrematado, nos termos da legislação
brasileira; 2.3. Os veículos leiloados na condição de SUCATA (baixados no RENAVAM -
Registro Nacional de Veículos Automotores) não poderão ser registrados ou licenciados e
sendo absolutamente proibida a sua circulação em via pública, destinando-se exclusivamente
para  desmonte  e  reaproveitamento  comercial  de  suas  peças  e  partes  metálicas;  2.4.  O
adquirente  é  responsável  ainda  pela  utilização  e  destino  final  dos  veículos/sucatas  e
responderá, civil e criminalmente, pelo uso ou destinação dos mesmos em desacordo com as
condições estabelecidas neste edital; 3. Os licitantes ficam cientes de que: 3.1. A venda será à
vista, ou a prazo de 15 (quinze) dias mediante caução idônea, conforme disposições abaixo,
não sendo aceito lanço por preço vil; 3.2. Sobre o valor arrematado fica arbitrada a comissão
de leiloeiro no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação; 3.3. Os
arrematantes recolherão ainda as custas de arrematação no percentual de 0,5% (meio por
cento) sobre o valor da arrematação; 3.4. Deverá ser observado, para o segundo leilão, que
não serão deferidos lances inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor atribuído ao bem na
avaliação; 3.5. Os bens serão entregues ao arrematante livres de quaisquer débitos e multas
porventura existentes até a data da arrematação; 3.6. O arrematante arcará, todavia, com os
tributos cujos fatos geradores ocorrerem após a data da expedição da carta de arrematação;
3.7.  Ao arrematante  competem todas  as  despesas  com a  transferência  de  propriedade do
veículo,  bem  como  com  os  serviços  de  carregamento,  transporte  e  retirada  do  mesmo,
inclusive  os  danos  eventualmente  resultantes.  4.  O  arrematante  fica  ciente  de  que,
considerando que a  legislação brasileira,  nos  termos da  Portaria  nº  23 de  06/06/1994 do
extinto  Departamento Nacional  de  Combustíveis,  proíbe  o  consumo de óleo diesel  como
combustível  nos  veículos  automotores  de  passageiros,  nacionais  e  importados,  com
capacidade de  transporte  inferior  a  1.000 kg (mil  quilogramas),  computados  os  pesos do
condutor, tripulantes, passageiros e da carga, bem assim que considera-se que o peso de uma
pessoa  é  de  70  kg  (setenta  quilogramas),  deverá  arcar  com  os  custos  decorrentes  da
obrigatoriedade  de  substituir  o  motor  e  demais  componentes  do veículo  arrematado  para
regularização do bem de modo a poder circular em território nacional, conforme legislação
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brasileira.  5.  Não ocorrendo a arrematação dos bens em hasta pública até a segunda data
designada: 5.1. Fica autorizada a VENDA DIRETA a particular, nos termos dos artigos 880 e
seguintes, do CPC e 364 do Provimento nº 17, de 15/03/2013, da Corregedoria-Geral do
Tribunal Regional Federal da 4ª Região, nas mesmas condições observadas no segundo leilão.
5.2. Na hipótese de venda direta, ao leiloeiro nomeado caberá intermediar a alienação. 5.3.
O(s) bem(ns) deverá(ao) ser oferecido(s) pelo prazo de 60 (sessenta) dias, que se inicia após o
decurso  de  5  (cinco)  dias  úteis,  a  contar  da  segunda  praça/leilão;  5.4.  Ocorrendo  a
oficialização de mais de uma proposta, será acolhida a maior oferta; 6. Ficam desde logo,
intimadas as partes acima nominadas das datas designadas, se porventura não encontradas
para intimação pessoal, para que, se assim o quiserem, acompanhem referido ato, valendo o
presente  como Edital  de INTIMAÇÃO DE LEILÃO. 7.  O prazo para  a  apresentação de
quaisquer medidas processuais contra os atos de expropriação começará a contar após a hasta
pública, independente de intimação.

E para que chegue o presente EDITAL ao conhecimento dos interessados e não
possam, no futuro, alegar ignorância, expediram-se editais de igual teor, que serão publicados
na forma da lei e afixados no local de costume. Foz do Iguaçu/PR, 22/01/2018. Eu, Fernando
Manoel dos Santos, Técnico Judiciário, digitei, e eu, Edenir Guetten da Boaventura, Diretora

de Secretaria da 3ª Vara Federal, conferi.

Documento  eletrônico assinado por FLAVIA HORA OLIVEIRA DE MENDONÇA, Juíza Federal  Substituta  na
Titularidade Plena, 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
700004386371v6 e do código CRC c533864f.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FLAVIA HORA OLIVEIRA DE MENDONÇA
Data e Hora: 22/01/2018 19:06:56
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