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JUÍZO FEDERAL DA SEGUNDA VARA FEDERAL DE NITERÓI 
 
 
EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO – PRESENCIAL E ELETRÔNICO, com 

prazo de 10 dias, extraído dos autos da ação de Alienação Judicial Criminal 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 
23/03/2020, às 12:00 horas, será apregoado e vendido por valor superior ao da avaliação, 
através do portal de leilões on-line do Leiloeiro Público Oficial JONAS RYMER 
(www.rymerleiloes.com.br), bem como concomitantemente, no auditório do Sindicato dos 
Leiloeiros do Rio de Janeiro, situado na Av. Erasmo Braga, nº 227, Sala 1.008, Castelo – 
Rio de Janeiro – RJ, ou no dia 26/03/2020, no mesmo horário e local, a quem mais der 
independente da avaliação, o veículo descrito e avaliado às fls. 1287. CONSTATAÇÃO E 
REAVALIAÇÃO: 01 (um) VEÍCULO BMW 3301 AV51, PLACA EVA-7007, ano 2001, 
Chassi nº WBAAV51071FZ11343, Renavan 763696013, cor preta. Conforme despacho, o 
Juízo requer seja o mesmo avaliado como SUCATA, e por isso quando em diligência no 
pátio da Policia Federal, o responsável pelo NUTRAN comentou que meses atrás a Polícia 
Federal promoveu um grande leilão onde várias empresas que comercializam sucata de 
automóvel arremataram vários carros e então eu peguei o contato de algumas delas. Com 
orientação dessas empresas, é possível afirmar que o referido veículo possuí em torno de 
1,400 quilos aço e o quilo aço vale R$ 0,35 assim, totalizando um valor de R$ 490,00 e 
como existem peças que podem ser revendidas e reaproveitadas, avalio o mesmo em R$ 
1.500,00 (um mil e quinhentos 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 2015 até 2020, no 
valor de R$ 9.493,28, mais acréscimos legais; débitos relativos aos bombeiros, no período 
de 2015 até 2020, no valor de R$ 280,26; licenciamento, no período de 2015 até 2020, no 
valor de R$ 581,64; seguro obrigatório, no período de 2019 até 2020, no valor de R$ 
21,44; 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.rymerleiloes.com.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. – 



Edital publicado no site www.rymerleiloes.com.br em 27/01/2020 

 

 

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 
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, 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. – Dado e passado nesta cidade do Rio 
de Janeiro, aos dezesseis dias do mês de janeiro de dois mil e vinte. – Eu, Andreia 
Azevedo, Diretora de secretaria, o fiz datilografar e subscrevo. Dr. Fabrício Antonio Soares 
– Juiz Federal. 
 


