
PROCESSO Nº: 0805744-66.2018.4.05.8202 - ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BENS
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERESSADO: TAMIRES RODRIGUES VIANA SOBREIRA e outros
8ª VARA FEDERAL - PB (JUIZ FEDERAL TITULAR)

DESPACHO

Trata-se de requerimento apresentado pelo Ministério Público Federal para que sejam alienados veículos
pertencentes  a  Moacir  Viana Sobreira,  quais  sejam,  os  automóveis  VW/Gol  16v  Power,  de  placa  MNZ
7953/PB, e MMC/L200 4x4 GL, de placa NSF 6499/PB, com inclusão em leilão a ser realizado por esta Vara
Federal.

Acostado aos autos certidão de óbito do requerido, o MPF requereu a habilitação das sucessoras do falecido -
Francineide  Rodrigues  Sobreira  e  Tamires  Rodrigues  Viana  Sobreira,  respectivamente  viúva  e  filha  do
demandado (id. n.º 4058202.3915908).

Devidamente citadas, nos termos do art. 690 do CPC, as habilitandas não se manifestaram.

Na Sentença de id. n° 4058202.5166724, este Juízo julgou procedente o pedido de alienação antecipada dos
veículos descritos na petição inicial, que deverá ocorrer apenas após a efetivação das respectivas penhoras e
determinou que os veículos penhorados sejam levados, em seguida, à hasta pública, devendo eventual valor
apurado com a alienação ser depositado em conta à disposição do juízo.

Expedido mandado de penhora e avaliação dos veículos supramencionados, a oficiala de justiça informou que
procedeu à penhora e avaliação do veículo MMC/L200 4x4 GL, Placa NSF 6499 - PB, anexando auto de
penhora ao id. n° 4058202.9078644, bem como aduziu que "quanto ao veículo VW/Gol 16v Power, Placa MNZ
7953 - PB, a Sra. FRANCINEIDE RODRIGUES SOBREIRA e a TAMIRES RODRIGUES VIANA SOBREIRA
informaram que não têm a posse do mesmo e não sabem seu paradeiro" (id. n° 4058202.9078643).

Instado a se manifestar,  o  MPF requereu:  "(i)  a  sequência  dos atos de alienação antecipada do veículo
MMC/L200 4x4 GL, de placa NSF 6499/PB; (ii) que seja efetivada a anotação de restrição de circulação do
automóvel VW/Gol 16V Power, de placa MNZ 7953/PB via Renajud para que a Polícia Rodoviária Federal e
outros órgãos de polícia procedam com a sua apreensão onde quer que eventualmente seja encontrado" (id.
n° 4058202.9525831).

É o que cumpre relatar.

Inicialmente,  em que pese as sucessoras do executado terem informado que não sabem indicar  o  atual
paradeiro do veículo em epígrafe (id. n° 4058202.9078643), INDEFIRO o pedido de inclusão de restrição de
"circulação", via sistema RENAJUD, do veículo VW/Gol 16V Power, de placa MNZ 7953/PB, de propriedade
do executado (id. n° 4058202.3096889), tendo em vista que o exequente não indicou depositário fiel e nem se
responsabilizou pelo pagamento das custas e encargos referentes à custódia e remoção do bem em caso de
apreensão.

De outro pórtico, DEFIRO o pedido referente ao prosseguimento dos atos de alienação antecipada do veículo
MMC/L200 4x4 GL, de placa NSF 6499/PB e DETERMINO que o aludido veículo seja levado à hasta pública.

Tendo em vista a realização de leilão unificado na Justiça Federal da Paraíba, inclua-se na próxima hasta
pública.

Intimem-se as partes apenas para ciência e, após, cumpra-se.

Sousa/PB, data de validação no sistema.

Marcos Antônio Mendes de Araújo Filho

Juiz Federal Titular da 8ª Vara Federal/SJPB
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