
JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE MATELÂNDIA - PARANÁ
CARTÓRIO DA ÚNICA VARA CRIMINAL

EDITAL DE LEILÃO

O Doutor RODRIGO DUFAU E SILVA MMº. Juiz de Direito da Única Vara Criminal da Comarca
de Matelândia, Estado do Paraná, na forma da Lei, FAZ SABER a todos quanto o presente Edital
virem ou dele conhecimento tiverem, que será levado a arrematação os bens abaixo descritos
pela seguinte forma: 

HASTA ÚNICA: 18 de maio de 2018, a partir das 14:30hrs.

LOCAL: Átrio do Fórum, sito à Av. Borges de Medeiros, 1111 – MATELÂNDIA/PR.

VISITAÇÃO: os veículos estarão disponíveis para visitação dos interessados nos dias 16 e 17 de
maio  de  2018,  no  período  das  09:00  às  18:00  horas,   nos  locais  onde  estão  apreendidos
conforme abaixo descrito:

Barracão da Polícia Civil de Matelândia – Av. Cristóvão Colombo, 290 – Matelândia/PR (lotes 1, 2,
3) – Responsável: Aquiles - 3262-1202 Polícia Civil

Delegacia da Polícia Civil de Céu Azul - Rua Santos Dumont, 267 - Céu Azul/PR (lotes 4,5,6,7); 

RODOCAR (Sr. Itamar – barracão) – Av. Borges de Medeiros, 470 – Matelândia/PR (lotes 8 a 15);

DENARC Cascavel – Rua José Bonifácio, 232 – São Cristóvão – Cascavel/PR (lote 16);

Barracão da 15º SDP de Cascavel  –  Av. das Agroindústrias,  1.500 (em frente  Autódromo)  –
Cascavel/PR (lotes 17 e 18) – Responsável Jhonny - 32191335 (2º cartório da 15ª SDP)

Delegacia da Polícia Civil de Vera Cruz do Oeste -  R. Arnaldo Busato, 504-590, Vera Cruz do
Oeste – PR (lotes 19, 20, 21, 22)

Fórum de Matelândia – Av. de Medeiros,1111 – Matelândia (lotes 23 e 24)

Pátio da PRF de Céu Azul, BR 277 -  Céu Azul/PR (lote 25);

RELAÇÃO DOS VEÍCULOS A SEREM LEILOADOS:

1 - Veículo marca HONDA/CIVIC LXS FLEX, ano/modelo 2008/2008, cor dourada, placas EES-
2321 (MG), Renavam 988254298, Chassi 93HFA66308Z255052. Funcionamento não verificado.
SUCATA
LOCALIZAÇÃO DO BEM: BARRACÃO DA POLICIA CIVIL EM MATELANDIA – PR.
AVALIAÇÃO: R$ 2.200,00

2 -  Veículo marca VW/GOL 16V TURBO, ano/modelo 2001/2001, cor cinza, placas DDM-8239
(SP), Renavam 764186345, Chassi 9BWCA05X51T201155. Funcionamento não verificado, falta
partes e peças mecânicas. CIRCULAÇÃO
LOCALIZAÇÃO DO BEM: BARRACÃO DA POLICIA CIVIL EM MATELANDIA - PR.
AVALIAÇÃO: R$ 3.200,00

3 -  Veículo  marca GM/ZAFIRA 2.0 16V, ano/modelo 2003/2003,  cor  cinza,  placas HAG-0795
(MG),  Placa  ostentada  AAK-1697,  Renavam  797168389,  Chassi  9BGTT75F03C166919.
Funcionamento não verificado, faltando partes e peças mecânicas. SUCATA
LOCALIZAÇÃO DO BEM: BARRACÃO DA POLICIA CIVIL EM MATELANDIA - PR.
AVALIAÇÃO: R$ 1.600,00



4 - Veículo marca I/VW BEETLE, ano/modelo 2007/2008, cor vermelha/branca, placas AVR-1166
(PR),  Renavam  958342938,  Chassi  3VWTH21C88M510872.  Funcionamento  não  verificado,
faltando bateria. CIRCULAÇÃO. OBS: A regularização da mudança da cor do veículo correrá por
conta do arrematante, uma vez que a cor constante da documentação é vermelho e o veículo
está pintado de branco.
LOCALIZAÇÃO DO BEM: BARRACÃO DA POLICIA CIVIL EM CÉU AZUL - PR.
AVALIAÇÃO: R$ 7.200,00

5 -  Veículo marca I/GM OMEGA CD, ano/modelo 2005/2005, cor preta, placas ANA-6478 (PR),
placas  ostentada  ASN-8787,  Renavam  862930197,  Chassi  6G1ZX54745L427884.
Funcionamento não verificado, faltando bateria. SUCATA
LOCALIZAÇÃO DO BEM: BARRACÃO DA POLICIA CIVIL EM CÉU AZUL - PR.
AVALIAÇÃO: R$ 3.000,00

6 -  Veículo marca GM/VECTRA GL, ano/modelo 1999/1999, cor prata, placas KMF-8033 (PR),
Renavam  716108259,  Chassi  9BGJG19H0XB532524.  Funcionamento  não  verificado.
CIRCULAÇÃO
LOCALIZAÇÃO DO BEM: BARRACÃO DA POLICIA CIVIL EM CÉU AZUL - PR.
AVALIAÇÃO: R$ 4.800,00

7 - Uma motocicleta marca HONDA/CG 150 TITAN KS, ano/modelo 2005/2005, cor azul, placas
AMQ-1564 (PR), placa ostentada AMP-4581, Renavam 851636039, Chassi 9C2K08105R108715.
Funcionamento não verificado. SUCATA
LOCALIZAÇÃO DO BEM: BARRACÃO DA POLICIA CIVIL EM CÉU AZUL - PR.
AVALIAÇÃO: R$ 200,00

8 - Veículo marca I/CITROEN C5 20 EXCL BVA, ano/modelo 2005/2005, cor prata, placas DMX-
6342 (SP), Renavam 852159986, Chassi VF7RCRFJ25L505501. Funcionamento não verificado.
SUCATA
LOCALIZAÇÃO DO BEM: BARRACÃO SR. ITAMAR EM MATELANDIA - PR.
AVALIAÇÃO: R$ 2.200,00

9 -  Uma motocicleta marca HONDA/CG 150 TITAN KS, ano/modelo 2004/2005, cor vermelha,
placas  DLW-8675  (PR),  Renavam  849562295,  Chassi  9C2KC08105R080506.  Funcionamento
não verificado. SUCATA
LOCALIZAÇÃO DO BEM: BARRACÃO SR. ITAMAR EM MATELANDIA - PR.
AVALIAÇÃO: R$ 300,00

10  -  Uma  motocicleta  marca  YAMAHA/CRYPTON  T105E,  ano/modelo  1999/1999,  cor
vermelha/preta,  placas  AII-5759  (PR),  Renavam  714255890,  Chassi  não  identificado.
Funcionamento não verificado. Obs: numero de identificação “29”. SUCATA
LOCALIZAÇÃO DO BEM: BARRACÃO SR. ITAMAR EM MATELANDIA - PR.
AVALIAÇÃO: R$ 100,00

11 -  Uma motocicleta marca YAMAHA/CRYPTON T105E, ano/modelo 1998/1998, cor vermelha,
placas AID-9547 (PR), Renavam 709124414, Chassi 9C6KE0020W0006820. Funcionamento não
verificado. Obs: numero de identificação “27”. SUCATA
LOCALIZAÇÃO DO BEM: BARRACÃO SR. ITAMAR EM MATELANDIA - PR.
AVALIAÇÃO: R$ 100,00

12 -  Uma motocicleta marca HONDA/CG 125 TITAN, ano/modelo 1997/1997, cor verde,  sem
placas,  Renavam  não  identificado,  Chassi  raspado.  Numero  do  motor  JC25E  –  V173184.
Funcionamento não verificado. SUCATA
LOCALIZAÇÃO DO BEM: BARRACÃO SR. ITAMAR EM MATELANDIA - PR.



AVALIAÇÃO: R$ 200,00

13 - Uma motocicleta marca tanque KENTON e com motor HONDA, ano/modelo não identificado,
cor vermelha, sem placas, Chassi não identificado. Funcionamento não verificado. Obs: Numero
de identificação “75”. SUCATA
LOCALIZAÇÃO DO BEM: BARRACÃO SR. ITAMAR EM MATELANDIA - PR.
AVALIAÇÃO: R$ 100,00

14 -  Uma motocicleta marca HONDA/CG 125, ano/modelo não definido, cor vermelha, placas
AXO-0354 (PR), Chassi não identificado. Funcionamento não verificado. SUCATA
LOCALIZAÇÃO DO BEM: BARRACÃO SR. ITAMAR EM MATELANDIA - PR.
AVALIAÇÃO: R$ 100,00

15 - Uma motocicleta marca HONDA/CG 125 TITAN, ano/modelo não definido, cor verde/azul,
sem  placas,  Chassi  não  identificado.  Funcionamento  não  verificado.  Obs: numero  de
identificação “64” . SUCATA
LOCALIZAÇÃO DO BEM: BARRACÃO SR. ITAMAR EM MATELANDIA - PR.
AVALIAÇÃO: R$ 200,00

16 - Veículo marca FIAT/STILO FLEX, ano/modelo 2007/2007, cor preta, placas ARF-0642 (PR),
Renavam  928012778,  Chassi  9BD19240R73062589.  Funcionamento  não  verificado.
CIRCULAÇÃO
LOCALIZAÇÃO DO BEM: DENARC EM CASCAVEL - PR.
AVALIAÇÃO: R$ 8.500,00

17 -  Veículo marca GM/CORSA HATCH MAXX, ano/modelo 2010/2011, cor preta, placas ERL-
9381 (PR), Renavam 249970066, Chassi 9BGXH68P0BC140595. SUCATA
LOCALIZAÇÃO DO BEM: BARRACÃO DA 15º SDP EM CASCAVEL - PR.
AVALIAÇÃO: R$ 200,00

18 -  Veículo  marca GM/PRISMA MAXX, ano/modelo  2009/2010,  cor  prata,  placas EGH-5289
(SP), Renavam 148326390, Chassi 9BGRM6940AG130570. Funcionamento não verificado. Obs:
Veículo está sendo usado pela delegacia de Cascavel – Pr. CIRCULAÇÃO
LOCALIZAÇÃO DO BEM: 15º SDP EM CASCAVEL - PR.
AVALIAÇÃO: R$ 7.500,00

19 - Uma motocicleta marca HONDA/CG 125 TITAN, ano/modelo 1998/1999, cor vermelha/preta,
AIC-1899 (PR), Chassi 92C2JC250XWR025868. Funcionamento não verificado. SUCATA
LOCALIZAÇÃO DO BEM: DELEGACIA DE POLICIA DE VERA CRUZ D’OESTE - PR.
AVALIAÇÃO: R$ 100,00

20 -  Uma motocicleta marca HONDA/CG 125 TITAN, ano/modelo não definido, cor preta, sem
placas, Chassi não identificado. Funcionamento não verificado. SUCATA
LOCALIZAÇÃO DO BEM: DELEGACIA DE POLICIA DE VERA CRUZ D’OESTE - PR.
AVALIAÇÃO: R$ 100,00

21 - Veículo marca FORD/CORCEL LUXO, ano/modelo 1976/1976, cor marrom, placas AEX-5816
(PR), Renavam 403138230, Chassi LB4BSK28549. Funcionamento não verificado. SUCATA
LOCALIZAÇÃO DO BEM: DELEGACIA DE POLICIA DE VERA CRUZ D’OESTE - PR.
AVALIAÇÃO: R$ 100,00

22 - Veículo marca VW/SANTANA GL 2000 I, ano/modelo 1995/1995, cor cinza, placas CAN-5459
(SC),  Renavam  637962850,  Chassi  9BWZZZ32ZSP026479.  Funcionamento  não  verificado.
SUCATA
LOCALIZAÇÃO DO BEM: DELEGACIA DE POLICIA DE VERA CRUZ D’OESTE - PR.



AVALIAÇÃO: R$ 100,00

23  -  Um  motor  de  motocicleta  de  marca  HONDA,  ano/modelo  não  definido,  cor  preta.
Funcionamento não verificado. SUCATA
LOCALIZAÇÃO DO BEM: JUIZO – FORUM DE MATELANDIA - PR.
AVALIAÇÃO: R$ 80,00

24 –  03 (três) Aros de motocicleta, sendo dois com pneus, ano/modelo não definido, cor aço
cromado. SUCATA
LOCALIZAÇÃO DO BEM: JUIZO – FORUM DE MATELANDIA - PR.
AVALIAÇÃO: R$ 70,00

25 -  Carreta semi-reboque marca METALPI, ano/modelo não definido, cor branca, placas AAB-
4524 (PR), Chassi não identificado. Funcionamento não verificado. SUCATA
LOCALIZAÇÃO DO BEM: POSTO DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL EM CÉU AZUL - PR.
AVALIAÇÃO: R$ 600,00

DOS BENS OBJETOS DO LEILÃO: 
1 - Os veículos leiloados na condição de sucata serão baixados no sistema RENAVAM - Registro Nacional
de Veículos Automotores, não podendo ser registrados ou licenciados e sendo absolutamente proibida a
sua  circulação  em vias  públicas,  destinando-se  exclusivamente  para  desmonte  e  reaproveitamento
comercial de suas peças e partes metálicas.
2 - Os bens na condição de sucata serão vendidos apenas para pessoas jurídicas devidamente inscritas
no CNPJ, e que atendam ao disposto no artigo 330 da Lei nº 9.503, de 23/09/97 (Código de Trânsito
Brasileiro). 
3  -  A empresa/arrematante  é responsável  pela  baixa  junto ao Departamento de Trânsito,  utilização  e
destino  final  das  sucatas  e  das  sucatas  metálicas  e  responderá,  civil  e  criminalmente  pelo  uso  ou
destinação.
4 -  Os lotes de veículos  com direito  a circulação são veículos  que poderão voltar  a circular  em vias
públicas, e terão todos os seus débitos existentes até a data do leilão, desvinculados/quitados por meio de
ofícios  expedidos  pelo  Cartório  após  a  arrematação,  e  serão  entregues  aos  arrematantes  com  a
documentação  necessária  para  serem  registrados  junto  ao  órgão  executivo  de  trânsito,  ficando  o
arrematante responsável pelo registro, vistorias e demais procedimentos para transferência dos veículos. 
5 - Fica sob responsabilidade do arrematante, posterior revisão técnica dos sistemas e peças do veículo,
antes de colocá-lo em circulação, a fim de verificar a funcionalidade dos sistemas e das peças do veículo
por ocasião do seu registro e transferência.
6 - Os lotes serão vendidos no estado e condições em que se encontram, não cabendo, pois, a respeito
deles, qualquer reclamação posterior ao arremate quanto às suas qualidades intrínsecas ou extrínsecas. 
7 - Os motores sem identificação de sua numeração (S/N) não poderão ser comercializados, destinando-
se exclusivamente para desmonte e reaproveitamento comercial de suas peças e partes metálicas. 

DA PARTICIPAÇÃO: 
1 - Poderão participar do leilão: pessoas físicas (para veículos com direito a circulação), maiores de idade
ou emancipadas, possuidoras de documentos de identidade e de CPF, ou seus procuradores, desde que
apresentem  instrumentos  de  procuração,  com  firma  reconhecida,  comprovando  serem  seus
representantes  legais;  pessoas  jurídicas  devidamente  inscritas  no  CNPJ,  ou  por  meio  de  seus
procuradores,  desde  que  apresentem  instrumentos  de  procuração  com  a  finalidade  específica  de
participação  no  leilão  do  Cartório  da  Única  Vara  Criminal  de  Matelândia,  com  firma  reconhecida,
comprovando serem seus representantes legais;  por sócio dirigente,  proprietário ou assemelhado com
poderes  bastantes,  desde que  apresentem cópia  autenticada  do contrato  social  e  que  satisfaçam as
demais condições deste Edital.
2 - Os documentos referidos no item anterior deverão ser exibidos no original ou por qualquer processo de
fotocópia, que deverá estar devidamente autenticada por cartório ou por servidor da Administração, ou
estar publicado em qualquer órgão da imprensa oficial.
3 - Não poderão participar do certame pessoas físicas e jurídicas impedidas de licitar e contratar com a
administração, sancionadas com as penas previstas nos incisos III ou IV do artigo 87 da Lei nº 8666/93 ou,
ainda, no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002.



DO PROCEDIMENTO: 
1 - O leilão se dará de forma híbrida, nos moldes do art. 140, parágrafo primeiro da lei 11.101/2005 por
lances orais presenciais  e por meio eletrônico,  este último a partir  do primeiro dia útil  subsequente à
publicação deste edital  de leilão,  a ser oferecido em tempo real e em igualdade de condições com o
pregão  físico,  mediante  acesso  ao  sítio  da  internet  www.marianalangleiloes.com.br necessitando  de
habilitação prévia enviando cópia digitalizada de cédula de identidade, CPF e comprovante de endereço
quando o habilitante for pessoa física. Tratando-se de pessoa jurídica cópia digitalizada do contrato social,
última  alteração  contratual,  cédula  de  identidade  e  CPF  do  representante  legal.  Os  documentos
digitalizados  deverão  ser  enviados  por  e-mail  para  contato@marianalangleiloes.com.br para  que
habilitação seja liberada.

DAS CONDIÇÕES DA ARREMATAÇÃO: 
1 -  A ARREMATAÇÃO far-se-á mediante o depósito do valor de arrematação em uma conta judicial que
será aberta após a finalização do leilão.
2  -  Ao  arrematante  compete  além  das  despesas  com  a  transferência  de  propriedade  do  veículo,  o
pagamento das taxas de exclusão de gravame (se houver); pagamento das despesas com transferências;
a confecção de chaves (quando necessário); a regularização do número de motor, se o mesmo constar no
Edital como não identificado e/ou for divergente do cadastro do veículo; e o pedido de baixa e suas taxas
perante o DETRAN quando se tratar de SUCATA; bem como despesas pertinentes à remoção do veículo;
3  -  Os arrematantes recolherão,  ainda,  o ICMS incidente  sobre os  bens objetos  do leilão,  as  custas
referentes  à  confecção  de  Carta  de  Arrematação  e/ou  Mandado  de  entrega,  conforme  cada  caso
específico. 

DA ENTREGA DO BEM:
1 - A entrega do veículo arrematado iniciar-se-á, no prazo de 30 (trinta) dias após a  compensação integral
do valor de arrematação, com a devida satisfação bancária e de posse da carta de arrematação e/ou
mandado de entrega.
2  -  Ficará  por  conta  e  responsabilidade  do  arrematante  a  retirada  e  o  translado  do(s)  lotes(s)
arrematado(s).
3 -  A não retirada do(s)  lote(s)  arrematado(s)  do local  onde se encontra depositado,  no prazo de 90
(noventa)  dias,  contados  a  partir  da  data  de  arrematação,  implicará  na  declaração  de  abandono,
retornando o bem a depósito para ser leiloado em outra oportunidade.
4 -  Qualquer  reclamação sobre o lote adquirido,  seja por ausência de sucata,  peças e componentes,
estado de conservação ou outros, deverá ser feito por escrito e antes da retirada do lote do pátio onde
estiver depositado. Não serão aceitas reclamações após a retirada do(s) lote(s).

DISPOSIÇÕES FINAIS:

LEILOEIRA OFICIAL:  Mariana  Lang leiloeira  pública  oficial,  inscrita  na  JUCEPAR  sob  nº  12/047L,
domiciliada à Rua Tranquilo Noro, 642 – casa 434, Cascavel-PR. Fone (45) 3037-2577/ 99988-4978 –
mariana@marianalangleiloes.com.br 

A comissão da Leiloeira será a seguinte: 5% (cinco por cento) sobre o valor de eventual arrematação
realizada, devendo ser paga à vista e no ato, pelos arrematantes. 

INTIMAÇÃO:  Mandei  expedir  o  presente  Edital  para  que  chegue(m)  ao  conhecimento(s)  do(s)
interessado(s) e no futuro não venha(m) alegar ignorância, que será afixado no lugar público de costume e
publicado no Diário da Justiça Eletrônico. Dado e passado nesta Cidade e Comarca de Matelândia, Estado
do  Paraná,  aos  25  de  abril  de  2018.  Eu,  __________________________,  Luciano  Valdir  Wachholz,
Técnico Judiciário, digitei e subscrevi.

RODRIGO DUFAU E SILVA
JUIZ DE DIREITO 
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