
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES  
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 

EDGAR DE CARVALHO JUNIOR, Leiloeiro Público, devidamente matriculado na JUCERJA sob 
o nº 032, no exercício de suas atribuições por meio do Contrato nº 002/2019 do 
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS - DETRO/RJ, nos termos do artigo 328, 
da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, Resolução 623/16 e Portaria DETRO nº 1267 de 
27 de julho de 2016 e adequação da Portaria DETRO nº 1429 de 31 de outubro de 2018, TORNA 
PÚBLICO o presente Edital de Notificação e Leilão, e FAZ SABER a todos os proprietários, 
agentes financeiros, arrendatários, entidades credoras ou aquelas que tenham se sub-rogados 
nos direitos de propriedade para retirarem os veículos, abaixo relacionado, no prazo de 30 (trinta) 
dias. Os veículos, abaixo relacionados, classificados como conservados e inservíveis não 
retirados no prazo supracitado serão, nos termos do art. 328 do Código de Trânsito Brasileiro 
bem como a Resolução nº 623/16, levados a alienação no leilão público BF5DETRO03-19. Local: 
Auditório Hotel Mont Blanc à Rua Passos da Pátria, 105, Jardim 25 de Agosto, Duque de 
Caxias/RJ. O leilão ocorrerá na modalidade presencial e online tanto para veículos classificados 
como conservados como para aqueles considerados inservíveis. Os veículos que forem 
considerados inservíveis serão leiloados imediatamente após o encerramento do leilão de 
veículos conservados. Os veículos que forem considerados inservíveis, através do laudo pericial, 
serão vendidos como sucata ferrosa na modalidade de prensa, unicamente à pessoa jurídica 
que comprove capacidade técnica para promover a retirada, descontaminação, esmagamento 
total, prensagem ou compactação na sua integralidade estrutural e a destinação final, através 
dos documentos: Cartão do CNPJ, Contrato Social (JUCERJA), CTF - Cadastro Técnico Federal, 
LO - Licença de Operação e Contrato de Terceirização de serviço (caso necessário), que 
deverão ser apresentados a Coordenadoria de Controle e Gestão de Leilões na Sede do DETRO, 
localizado na Rua Uruguaiana nº 118, Centro, Rio de janeiro/RJ, com 7 (sete) dias antecedentes 
ao leilão. O DETRO poderá realizar visita técnica à empresa requerente, para vistoria das 
condições técnicas do local. As quantias auferidas com a alienação do veículo serão destinadas 
ao pagamento das despesas de leilão, reboque, diárias (de estadia), débitos tributários, multas 
e outros encargos, em havendo saldo restante do produto arrecadado, este será́ disponibilizado 
ao órgão realizador do leilão, na forma da Lei. Os veículos não arrematados, cancelados e 
aqueles arrematados e não pagos no leilão BF5LDETRO01-19 e BF5DETRO02-19, 
devidamente publicados no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no portal do DETRO, 
www.detro.rj.gov.br, também serão leiloados nesta data. Os veículos encontram-se acautelados 
no depósito à Rodovia RJ 130, nº 4.500, Duas Pedras, Nova Friburgo/RJ. A relação dos veículos 
abaixo obedecerá a seguinte ordem: Nome do Proprietário e/ou nome do agente financeiro, 
arrendatário ou com direitos, o veículo, placa, no chassi, ano e marca do veículo.  

CONDIÇÕES GERAIS e para que chegue ao conhecimento de todos os interessados foi 
expedido o presente, que será afixado nas dependências do Departamento de Transportes do 
Estado do Rio de Janeiro – DETRO e em seus depósitos públicos, ficando os interessados 
NOTIFICADOS para as providências aqui contidas. Cientes que o prazo para pagamento dos 
débitos e retirada do veículo se estende até o horário de início do Leilão. A retirada do veículo 
dar-se-á mediante o pagamento dos débitos do veículo, conforme legislação vigente, diárias, 
reboque e encargos. Pagamento dos débitos deverá ser realizado no Banco Bradesco S/A e 
para o pagamento de diária e remoção deverá procurar o atendimento nos pátios mencionados 
acima. Ficam cientes os interessados de que os débitos de IPVA (e mora), seguro DPVAT, Taxas 
de DAD e Licenciamento Anual, correspondente ao ano em curso (2019) e os seguintes (quando 
houver), e os DUDAS necessários para transferência de propriedade, 2a via de CRV/CRLV, 
alteração de dados ou característica, averbação ou baixa de gravame comercial, emplacamento 
do veículo, troca de categoria ou outros (quando houver a necessidade, em casos de encargos 
de veículos com restrição de pequena e média monta, sendo necessário o Certificado de 
Segurança Veicular-(CSV) serão por conta dos arrematantes. Em caso de existência de 

http://www.detro.rj.gov.br/


infrações de trânsito aplicadas por integrantes do Sistema Nacional de Trânsito diferente daquele 
de registro estadual do veículo, denominadas multas RENAINF, caso não haja saldo para 
quitação dos débitos das multas informadas, o arrematante deverá aguardar a desvinculação por 
parte do órgão emissor da infração. As outras regras e normas essenciais ao leilão, serão 
estabelecidas no catálogo e termo de condições de leilão. Informações complementares sobre 
as condições do leilão poderão ser obtidas site: www.detro.rj.gov.br, www.brbid.com e 
www.edgardecarvalholeiloeiro.com.br ou telefone (021) 4141-9041, nos dias úteis das 10 às 16 
horas. DETRO - Departamento de Transportes do Estado do Rio de Janeiro - Presidência.  

BCO PANAMERICANO; HONDA/CG 125 FAN; KXK0590; 9C2JC30707R106622; 2007/2007; 
PRETA; 912024380; HENRIQUE JACOB HANSEN; VW/BRASILIA; KTP6320; BA862077; 
1979/1979; CINZA; 309011248; BFB LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL / LUIZ 
CLAUDIO FRANCISCO NEVES / LUIZ CLAUDIO FRANCISCO NEVES; HONDA/FIT EX; 
KVM1284; 93HGD37806Z103483; 2005/2006; PRETA; 870578278; BCO PANAMERICANO; 
HONDA/CG 125 FAN; KXK0590; 9C2JC30707R106622; 2007/2007; PRETA; 912024380; 
HENRIQUE JACOB HANSEN; VW/BRASILIA; KTP6320; BA862077; 1979/1979; CINZA; 
309011248; UNIBANCO UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S A / LUIZ CLAUDIO 
FRANCISCO NEVES / LUIZ CLAUDIO FRANCISCO NEVES; HONDA/FIT EX; KVM1284; 
93HGD37806Z103483; 2005/2006; PRETA; 870578278;  

E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados foi expedido o presente, ficando 
os devedores NOTIFICADOS para as providências aqui contidas.  

Rio de Janeiro/RJ, 30 de Julho de 2019.  

 


