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ALIENAÇÃO JUDICIAL CRIMINAL Nº 5007556-46.2020.4.04.7104/RS

REQUERENTE: POLÍCIA FEDERAL/RS
INTERESSADO: RODRIGO VIEIRA LUCIANO

EDITAL Nº 710013053784

O Excelentíssimo Senhor Rodrigo Becker Pinto, MM. Juiz Federal da 3ª VF da
Subseção Judiciária de Passo Fundo, Seção Judiciária do Rio Grande do Sul,

Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem
que foram designados os dias 22 (vinte e dois) e 29 (vinte e nove) de julho de 2021, ambos às
14h, para a realização do 1º e 2º leilões, respectivamente, dos bens cuja alienação antecipada
foi deferida nos autos da Alienação Judicial Criminal nº 5007556-46.2020.4.04.7104, em
trâmite nesta Vara Federal.

DESCRIÇÃO DOS BENS:

1) CAMINHÃO TRATOR IVECO FIAT, placas CZX6H80, ano de
fabricação/modelo 2002/2003, chassi nº 8ATM2APH03X046120, cor branca, combustível
diesel.

VALOR DO BEM:

R$ 70.000,00 (setenta mil reais).

2) REBOQUE RANDON SR GR TR, placas LZI8C69, ano de
fabricação/modelo 1992, chassi nº 9ADG12430NM097212, cor branca.

VALOR DO BEM:

R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Total da avaliação: R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais).

LOCALIZAÇÃO DOS BENS:

Travessa Celso Ribeiro, nº 166, bairro Cidade Nova, Passo Fundo, RS.

LOCAL DO LEILÃO:

O leilão será exclusivamente eletrônico, pelo site www.alemaoleiloeiro.com.br,
sendo que a hasta pública ficará a cargo do leiloeiro Sr. Francisco Hillesheim, depositário dos
bens, com endereço na Travessa Celso Ribeiro, nº 166, bairro Cidade Nova, Passo Fundo, RS.
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Na hipótese de não ocorrer a alienação no primeiro leilão, fica já prevista a
inclusão do bem no segundo, ficando as partes cientificadas, independentemente de novas
intimações.

Nos termos do §11, do art. 61 da Lei 11.343/06, o bem deve ser vendido por meio
de hasta pública, assegurada a venda pelo maior lance, por preço não inferior a 50% (cinquenta
por cento) do valor da avaliação judicial.  

Deverão os licitantes ofertar lances "on line" através do site
www.alemaoleiloeiro.com.br.

No caso dos autos, o valor referente aos bens deverá ser depositado junto à Caixa
Econômica Federal em conta judicial com operação 635, tendo em vista o disposto no artigo
62-A, §1º, da Lei n. 11.343/06.

Os licitantes ficam cientes de que a venda será feita à vista ou mediante caução
idônea pelo prazo de 3 (três) dias, cabendo ao arrematante o pagamento da comissão do
leiloeiro, que fica fixada em 5% (cinco por cento) sobre o valor da venda. Tal comissão não
estará incluída no preço da arrematação e deverá ser custeada pelo arrematante, à vista,
podendo o leiloeiro, a seu exclusivo critério, negociar outra forma de pagamento com o
arrematante.

Serão arcados pelo arrematante eventuais emolumentos decorrentes de averbações
ou registros referentes aos bens, cujo pagamento se torne necessário para a transmissão plena da
propriedade pela arrematação, sendo ônus do interessado em arrematar verificar eventuais
valores pendentes e a incidirem junto ao ofício Registral.

Nos termos do §§13 e 14, do art. 61, da Lei 11.343/06, na alienação de veículos,
embarcações ou aeronaves, a autoridade de trânsito ou o órgão congênere competente para o
registro, bem como as secretarias de fazenda, devem proceder à regularização dos bens no
prazo de 30 (trinta) dias, ficando o arrematante isento do pagamento de multas, encargos e
tributos anteriores, sem prejuízo de execução fiscal em relação ao antigo proprietário.

Eventuais multas, encargos ou tributos pendentes de pagamento não podem ser
cobrados do arrematante ou do órgão público alienante como condição para regularização dos
bens.      

Caberá também ao arrematante o pagamento de eventuais despesas pendentes
(frete, remoção, armazenagem de bens e demais ônus incidentes) e também das custas da
Justiça Federal de 0,5% do valor da arrematação, devendo para tanto providenciar o pagamento
dessas antes da assinatura do auto de arrematação.

E para que chegue ao conhecimento de todos, passa-se o presente edital que será
afixado no local de costume e publicado na forma da lei.

 

Documento eletrônico assinado por RODRIGO BECKER PINTO, 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,
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mediante o preenchimento do código verificador 710013053784v9 e do código CRC cad34fe9. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RODRIGO BECKER PINTO 
Data e Hora: 13/5/2021, às 16:6:57 
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