
LEILÃO 2ª VARA FEDERAL CRIMINAL DE VITÓRIA/ES – 23/11/2021 – MODALIDADE
EXCLUSIVAMENTE ELETRÔNICA.

LOCAL, DATAS E HORÁRIO:  Exclusivamente através do site www.hdleiloes.com.br,
sendo o 1º   LEILÃO, dia 23/11/2021,  com encerramento às  13:00 horas.  Os lances
poderão ser oferecidos desde o momento do lançamento do lote no site da leiloeira, até o
horário  do  encerramento,  por  valor  igual  ou  superior  ao  da  avaliação.  Não  sendo
verificado lances iguais ou superiores ao valor de avaliação, o leilão permanecerá aberto
até  a  data  do  2º  LEILÃO,  dia  23/11/2021,  com  encerramento  às  16:00  horas,
arrematando quem maior lance oferecer, exceto preço vil (inferior a 50% da avaliação).
Para cada lance recebido a partir dos 03 minutos finais, serão acrescidos 03 minutos para
o término.

PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO CRIMINAL nº. 5007286-17.2019.4.02.5001
Requerente: POLÍCIA FEDERAL/ES (CNPJ: 00.394.494/0025-03).
Requerido: ORIZIO ALVES PEREIRA (CPF: 092.871.257-59).
Requerido: GRAZIELA CONCEIÇÃO LOBATO FALAGAN (CPF:398.878.206-87).

BEM(NS): Caminhonete,  marca/modelo  Fiat/Doblo  Cargo,  placas  MQJ-9763/ES,
ano/modelo  2005/2006,  cor  branca,  Renavam:  00860488861.  OBS.:  Veículo  em bom
estado de conservação, porém não foi possível constatar seu funcionamento. Com riscos
e arranhões leves, com painel interno do som quebrado devido a assalto no local.  

VALOR DE AVALIAÇÃO: R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), em 05 de outubro
de 2021.

1º LEILÃO de 23/11/2021: R$ 17.000,00 (dezessete mil reais).
2º LEILÃO de 23/11/2021: R$ 13.600,00 (treze mil e seiscentos reais).

LOCALIZAÇÃO DO(S) BEM(NS): Avenida Luiz Manoel Vellozo, 23-A, Itaparica, Vila
Velha/ES.

ÔNUS: Consta Impedimento Judicial Renajud; Débitos no Detran/ES no valor total de R$
1.508,69 (um mil, quinhentos e oito reais e sessenta e nove centavos), em 23 de outubro
de 2021; Outros eventuais constantes no Detran/ES.

OBS.: Os bens serão vendidos livres de ônus.

Os bens deverão ser retirados do local do depósito, às expensas do arrematante e,
serão vendidos livres de ônus, considerando que arrematação em hasta pública é modo
de aquisição originária da propriedade, assim:

a) eventuais multas pendentes deverão ser direcionadas pelo DETRAN ao condu-
tor que as deu causa e, débitos cujo fato gerador seja a propriedade (impostos e ta-
xas) não há que serem exigidos do arrematante, pois, a sub-rogação ocorre sobre
o respectivo preço, não podendo ser exigido do adquirente a posteriori, ainda que o
valor arrecadado seja insuficiente, consoante art. 130, parágrafo único do CTN.

b) transferir tais exigências ao arrematante do bem seria criar um embaraço de tal

http://www.hdleiloes.com.br/


monta a desestimular a aquisição de bens em leilões ou praças públicas, provocan-
do além do custoso amontoamento, a deterioração de bens apreendidos em pro-
cessos judiciais, maculando, assim, a função social da propriedade, resguardada
pela Constituição da República.

c) pelo princípio da isonomia, as taxas relativas ao serviço de transferência da pro-
priedade, qual seja, a emissão dos documentos de Certificado de Registro de Li-
cenciamento do Veículo deverão ser recolhidas pelo interessado no momento de
seu requerimento, como qualquer adquirente de um veículo. TAL TAXA DEVERÁ
SER REFERENTE APENAS À EMISSÃO DO DOCUMENTO, LIVRE DE QUAIS-
QUER COBRANÇAS DE DÍVIDAS ANTERIORES À ARREMATAÇÃO DO VEÍCU-
LO.

d) Constatado que o veículo se encontra alienado fiduciariamente, haverá notifica-
ção da instituição financeira pelo(a) leiloeiro(a). A financiadora deve apresentar res-
posta improrrogável no prazo improrrogável de 3 dias para se manifestar:

d.1) se a financeira tiver interesse na restituição do bem deverá apresentar o
comprovante de quitação ou,

d.2) alternativamente, se tiver interesse nos valores eventualmente arreca-
dados deverá apresentar a situação de débito do bem e informar a conta a
ser transferida a verba da arrecadação;

d.3) tais documentos deverão ser encaminhados à Secretaria do Juízo res-
pectivo (2ª Vara Federal Criminal);

d.4) caso a parte não se manifeste na forma acima, aplicar-se-á o disposto
no art. 123 do CPP (venda dos bens em leilão por abandono).

As advertências acima (itens a, b e c) constarão no ofício a ser apresentado pelo
arrematante ao DETRAN de seu domicílio, no momento da transferência do veículo.


