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Leilão de itens de Juan Carlos Abadia acontecerá em setembro e outubro.
Caso pena do réu seja revertida, valor arrecadado será devolvido.
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Juan Carlos Ramirez Abadia foi condenado a 30
anos de prisão (Foto: Reprodução/ TV Globo)
A Justiça Federal irá leiloar, em São Paulo, 20 relógios de luxo que pertenciam ao traficante colombiano Juan Carlos Ramirez Abadia. O leilão
está previsto para acontecer nos dias 24 de setembro e 8 de outubro. Os itens foram apreendidos e considerados como produtos de delito de tráfico
internacional de drogas e objeto de crime de lavagem de dinheiro.
Abadia foi condenado a 30 anos de prisão em 2008, quando foi julgado. Ele é conhecido como o chefe de um cartel de drogas, e foi considerado
culpado por crimes de formação de quadrilha, corrupção ativa, lavagem de dinheiro e uso de documentos falsos.
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Documentos inéditos revelam detalhes da vida de Juan Carlos Abadia
STF autoriza extradição de Abadia para os EUA
De acordo com o juiz Marcelo Costenaro Cavali, a alienação dos objetos foi feita por conta do tempo decorrido desde a apreensão deles e da
dificuldade de conservação. Caso a condenação de Abadia seja revertida em instâncias superiores, o valor dos relógios será devolvido a ele, uma
vez que a quantia arrecadada será guardada em uma conta judicial.
O leilão será feito simultaneamente em um pregão físico e em um eletrônico. Os lances poderão ser oferecidos após a realização de um
pré-cadastro no site da empresa Superbid Gestor Judicial.
Segundo o juiz Cavali, leilões eletrônicos, como o que será realizado, são vantajosos por conta da ampla possibilidade de divulgação e a
transparência decorrente. A expectativa é que o valor da venda dos relógios atinja o de avaliação, isso por conta do aumento do número de
arrematantes.
Para aqueles que preferem acompanhar os pregões pessoalmente, eles serão realizados no auditório do Fórum Criminal da Justiça Federal, na
Alameda Ministro Rocha Azevedo, 25, nos Jardins.
tópicos:
São Paulo
veja também
Ex-delegado condenado por lavagem de dinheiro é preso em SP, diz MP
Foragido desde 2010, Luiz Ozilak foi detido em hotel em Juquitiba. Justiça o condenou a 13
anos de prisão; defesa dele não foi localizada.
05/09/2012
Jovem que teve carro queimado em São Paulo mentiu sobre sequestro
Jovem alegou que após sequestro-relâmpago, bandidos teriam colocado fogo com ele dentro do
carro. A polícia encontrou várias contradições nos depoimentos e descobriu que não houve
sequestro.
05/09/2012
Médicos decidem parar atendimento a planos de saúde por um dia em SP
Categoria pede reajuste de valores pagos por consultas e procedimentos. Serão mantidos apenas
atendimentos de emergências, diz Associação.
05/09/2012
Quadrilha presa no Paraná divulgava crimes em letras de rap e na internet
Criminosos tinham envolvimento com rappers, que citavam crimes nas músicas. Segundo a
polícia, site era usado para agendar shows e vender drogas.
05/09/2012
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