
PROCESSO Nº: 0805999-24.2018.4.05.8202 - ALIENAÇÃO DE BENS DO ACUSADO
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERESSADO: GLORIA GEANE DE OLIVEIRA FERNANDES e outros
ADVOGADO: John Johnson Gonçalves Dantas De Abrantes e outros
8ª VARA FEDERAL - PB (JUIZ FEDERAL TITULAR)

DESPACHO

Compulsando  o  feito,  verifico  ao  id.  4058202.9523000  despacho  proferido  determinando  o
prosseguimento dos autos quanto a alienação do bem (Veículo Land Rover Discovery 4 SE, placa
OFX9606,  Ano/modelo  2013/2013,  Chassi  SALLAAAG6DA669627,  COR  PRETA,  Renavan
543196860) através de leilão judicial.

Avaliação ao Id.4058202.9667302.

Edital remetido a publicação (Id.4058202.9669541).

No entanto, consta petição (Id.4058202.9782136) pela empresa CONSTRUTORA CARVALHO E
COMÉRCIO LTDA informando sobre a oposição de embargos de terceiro.

Dada vista ao Ministério Público Federal,  em manifestação (Id.4058202.9963704),  este pugnou
pelo  prosseguimento  do  leilão  do  veículo  acima mencionado,  haja  vista  que  nos  embargos  de
terceiros (0800458-68.2022.4.05.8202) verificou-se que não consta decisão concessiva de efeito
suspensivo.

Diante  do  mencionado,  acolho  o  pedido  do  MPF  para  determinar  o  seguimento  da
alienação(leilão)  do  veículo  Land  Rover  Discovery  4  SE,  placa  OFX9606,  Ano/modelo
2013/2013.

Comuniquem-se ao leiloeiro  responsável,  caso julgue mais adequado para fins de alienação a
remoção do veículo ao seu depósito, que o referido veículo se encontra em posse de SIDNEY
CIRILO  DE  CARVALHO,  telefone  (83)  99640-1057,  conforme  informado  na  petição  de
Id.4058202.9782136.

Caso se mostre necessário valer-se do auxílio de força policial, deverá justificar previamente em
Juízo, o que será analisado e comunicado em tempo hábil.

Intimem-se.

Sousa/PB, data da assinatura eletrônica.

(assinado eletronicamente)

Thiago Batista de Ataíde

Juiz Federal da 8ª Vara/Sousa/SJPB 
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