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EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO – PRESENCIAL E ELETRÔNICO, com 

prazo de 10 dias, extraído dos autos da ação de Alienação de Bens proposta por 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL em face de RÉU NÃO IDENTIFICADO (Processo nº 
0500805-93.2015.4.02.5102 - antigo 2015.51.02.500805-6), na forma abaixo: 
 O Dr. FABRÍCIO ANTONIO SOARES, Juiz Federal na Segunda Vara Federal de 
Niterói, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e 
interessar possa, especialmente a HELIO CARVALHO DEWING JUNIOR, de que no dia 
30/10/17, às 13:00 horas, na sala de audiências deste juízo, na Rua Cel. Gomes 
Machado, n° 73/75, 4º andar, Niterói / RJ., pelo Leiloeiro Público JONAS RYMER, será 
apregoado e vendido a quem mais der acima da avaliação, ou no dia 08/11/17, no mesmo 
horário e local, a quem mais der independente da avaliação, o veículo descrito e avaliado 
às fls. 61/65. LAUDO DE CONSTATAÇÃO E AVALIAÇÃO: Um veículo automotor, marca 
BMW, cor preto, ANO 2001/2001, Placa EVA-7007, registrado em Recife-PE, Chassi 
WBAAV51071FZ11343, RENAVAM 763696013, à gasolina, quatro portas. I – 
CONSTATAÇÃO. Compareci ao NUTRAN – Núcleo de Transportes da Superintendência 
de Polícia Federal no Rio de Janeiro, em 02.08.2017, sendo auxiliada na constatação pelo 
Agente Tufik, que me acompanhou até o local onde estava o veículo, logo na entrada do 
estacionamento daquela superintendência. - USO E ESTADO DE CONSERVAÇÃO 
GERAL: Segundo informações dos laudos anteriores e ratificação do agente Tufik, o 
veículo está parado desde janeiro de 2014, quando foi apreendido. O carro foi aberto por 
uma das portas, sendo possível constatar, pelo forte odor de seu interior, que há mofo e 
umidade acumulados. No geral, observando se a certa distância e apesar da sujeira, os 
bancos de couro parecem estar em bom estado. Não foi possível checar o painel e a 
quilometragem do veículo, tendo em vista que não havia carga de bateria. - PARTE 
EXTERNA: Arranhões no capô, nas laterais e nos para-choques, além de o retrovisor 
direito estar quebrado. Discos de freio enferrujados e pneus vazios. - BLINDAGEM: Até 
aquele momento, não se sabia se o veículo seria blindado ou não, o que foi inclusive 
objeto de questionamento ao agente Tufik. Contudo, após pesquisa e exibição das fotos 
do veículo a um especialista em blindagem, obtive a informação de que o veículo é 
blindado, mas que não se pode afirmar o nível dessa blindagem, ou mesmo se foi eficaz. 
A afirmação tem como base o contorno largo e preto em torno dos vidros, bem como o 
efeito de deterioração da blindagem específica deles, a chamada de “delaminação”, que 
consiste no acúmulo de umidade e ar entre as diversas lâminas que compõem o vidro 
blindado. A delaminação causa o aspecto leitoso e de bolhas de ar dos vidros, como 
constatado no veículo em tela. Não há reparo para a delaminação, sendo necessário a 
troca dos vidros blindados por outros da mesma espécie (blindados), em razão de estes 
serem mais espessos (em média 23mm de espessura, contra 4mm de um vidro normal). 
Assim, tanto a estrutura de assentamento do para-brisas, bem como dos vidros traseiro e 
das portas, são específicas para a espessura dos vidros blindados, ao que acompanha os 
acessórios de acionamento de abertura e fechamento das portas. Foi colhida a informação 
de que um jogo de vidros blindados para o veículo em tela custa, atualmente, em torno de 
R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Outro ponto é que a blindagem em geral, exposta às 
intempéries e por longo tempo, ocasiona a retenção de umidade. II – AVALIAÇÃO. - 
VALOR DE MERCADO. Um veículo com as características do ora avaliado, apresenta os 
seguintes preços no mercado virtual, apurado nos seguintes sítios da internet: - Mercado 
Livre – R$ 30.990,00 (um veículo); - Webmotors – de R$ 30.900,00 a R$ 38.900,00; - OLX 



– de R$ 31.500,00 a R$ 42.000,00. A variação decorre de estado e conservação de cada 
um dos veículos. - TABELA FIPE. Nesta data, 01.09.2017, a consulta eletrônica, no site 
da FIPE – Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, resultou no valor geral de 
mercado de R$ 34.431,00 (trinta e quatro mil, quatrocentos e trinta e um reais) para um 
veículo com as mesmas características gerais do ora avaliado, em estado normal de 
conservação. - AVALIAÇÕES PREGRESSAS. Em outubro de 2015, quando contava com 
21 (vinte e um) meses de desuso, por apreensão, e exposição ao tempo, foi avaliado pelo 
resultado do valor médio de mercado e da tabela FIPE, com acréscimo de depreciação 
pelo desuso e mal estado de conservação, resultando, à época, no valor de R$ 22.000,00 
(vinte e dois mil reais). Posteriormente, em 18.10.2016, nova avaliação resultou no valor 
de R$ 39.339,00 (trinta e nove mil, trezentos e trinta e nove reais), correspondente ao 
valor da tabela FIPE naquela data. - ASPECTOS DO BEM AVALIADO. O veículo em tela 
apresenta significativo grau de deterioração, agravado sobremaneira pela estrutura de 
blindagem, e a imprescindível manutenção que dela decorre, principalmente dos vidros, 
um dos diversos fatores importantes para o uso seguro do veículo. Encontra-se sem uso, 
sem manutenção, guardado com exposição às intempéries, e sofrendo sua ação pelo 
período de 3 anos e 7 meses, ou seja, 43 (quarenta e três) meses. Levando-se em conta o 
método utilizado para a avaliação efetivada em outubro de 2015, qual seja, aplicando-se 
ao valor da tabela FIPE de hoje (R$ 34.431,00), o acréscimo de depreciação de 20% por 
ano de desuso (no caso, de 43 meses), o valor de avaliação encontrado corresponderia, 
hoje, a menos de R$ 10.000,00 (dez mil reais). - VALOR DA AVALIAÇÃO. Levando-se 
em conta todos os aspectos acima registrados, avalio o automóvel descrito neste laudo 
em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Localização do bem: Av. Rodrigues Alves, nº 1, 
Centro, Rio de Janeiro, RJ, no pátio de estacionamento da Superintendência de Polícia 
Federal, sob os cuidados do NUTRAN – Núcleo de Transportes. De acordo com 
documento emitido pelo Detran de Pernambuco, constam as seguintes restrições: 
comunicação de venda e notificação de débito – IPVA. Conforme extrato de débitos 
emitido pelo Detran-PE, existem débitos de IPVA nos exercícios de 2014 até 2017, no 
valor de R$ 6.189,53, mais acréscimos legais; débitos relativos aos bombeiros, no período 
de 2013 até 2017, no valor de R$ 211,45; licenciamento, no período de 2013 até 2017, no 
valor de R$ 453,57 e multas relativas ao bem, no valor de R$ 425,64. O bem será 
entregue ao arrematante livre e desembaraçado de débitos de IPVA e multas de trânsito 
eventualmente existentes sobre o veículo até a arrematação, em face da natureza 
originária da aquisição, bem como do caráter personalíssimo das multas. O presente 
edital e os débitos atualizados de IPVA, licenciamento, bombeiros e multas, serão 
lidos pelo Sr. Leiloeiro no ato do pregão. Os interessados em participar do leilão terão a 
opção de oferecer lances pela internet, através do site www.jonasrymer.lel.br, em tempo 
real e em igualdade de condições dos participantes presentes, desde que, estejam 
devidamente cadastrados no site e habilitados para participar deste leilão. Não havendo 
expediente forense na data designada, o leilão será realizado no primeiro dia útil 
subsequente, no mesmo horário e local. Cientes de que impedir, perturbar ou fraudar 
arrematação judicial; afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de 
violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem, incorre em Violência ou 
fraude em arrematação judicial, prevista no art. 358 do Código Penal, sob pena de 
detenção, de dois meses a um ano, ou multa, além da pena correspondente à violência. – 
E, para que chegue ao conhecimento dos interessados, foi expedido o presente, que será 
publicado e afixado no local de costume, cientes de que a arrematação, adjudicação ou 
remição far-se-á à vista, mediante o pagamento imediato do preço pelo arrematante, na 
forma do art. 892, CPC; acrescida de 5% de comissão ao Leiloeiro, de acordo com o 

http://www.jonasrymer.lel.br/


parágrafo único, do art. 24, Decreto nº 21.981/32; e custas de cartório de 1% até o 
máximo permitido. Fica autorizado o parcelamento do valor da arrematação, em até 6 
vezes, observada a parcela mínima de R$ 500,00, devendo ser depositada no ato da 
arrematação, a primeira prestação. As prestações serão reajustadas, mensalmente, pelo 
índice da taxa referencial do sistema de liquidação e custódia – SELIC, e de 1% 
relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado, em conformidade com 
o disposto do parágrafo 5º, do art. 98, da Lei nº 8.212/91 c/c os artigos 13 e 34 da Lei 
10.522/2002 e com o disposto na Portaria PGFN nº 262 de 11/06/02; ficando a cargo do 
arrematante promover a devida correção dos valores e apresentar as guias de depósito 
mensalmente. O veículo ficará gravado com restrição até pagamento integral do 
parcelamento, quando será expedido ofício para baixa do gravame judicial. – Dado e 
passado nesta cidade do Rio de Janeiro, aos vinte dias do mês de setembro de dois mil e 
dezessete. – Eu, Andreia Azevedo, Diretora de secretaria, o fiz datilografar e subscrevo. 
Dr. Fabrício Antonio Soares – Juiz Federal. 
 


