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Vinte relógios de luxo avaliados num total de R$ 834 mil e que pertenciam ao traficante colombiano Juan Carlos
Ramirez Abadia serão leiloados no próximo dia 24 de setembro e 8 de outubro, às 14h30. Segundo a Justiça
Federal em São Paulo, os objetos foram apreendidos e considerados produtos do tráfico internacional de drogas
e de crime de lavagem de dinheiro.
O juiz federal Marcelo Costenaro Cavali, substituto da 6ª Vara Criminal Federal em São Paulo, determinou o
leilão em virtude do tempo decorrido desde a apreensão da coleção e de sua dificuldade de conservação. Entre os
relógios que serão leiloados estão um Cartier Swiss avaliado pela Justiça em cerca de R$ 315 mil e um
Audemars Piguet Suisse de cerca de R$ 365 mil.
De acordo com o juiz, não haverá prejuízo ao réu caso haja uma reversão de condenação em instâncias
superiores, pois o produto da arrecadação do leilão será depositado em conta judicial.
A lei n.º 9.613/1998 diz que será realizada a “alienação antecipada para preservação do valor dos bens sempre
que estiverem sujeitos a qualquer grau de deterioração ou depreciação, ou quando houver dificuldade para sua
manutenção”. Para Marcelo Cavali, a lei se aplica neste caso, pois os objetos são caros e precisam de
manutenção constante, como limpeza, lubrificação, polimento, regulagem entre outros, para que não percam o
seu valor de mercado.
O leilão físico e o virtual serão realizados ao mesmo tempo. Os lances poderão ser feitos a partir de um
pré-cadastro no site da empresa Superbid Gestor Judicial. Os leilões físicos serão realizados no auditório do
Fórum Criminal da Justiça Federal, na alameda Ministro Rocha Azevedo, número 25, em São Paulo. O pregão
eletrônico será por meio do site da Superbid Gestor Judicial, nos dias 24 de setembro e 8 de outubro, às 14:30.
Clínica de Reabilitação
Uma fazenda do traficante Juan Carlos Abadia virou clínica de reabilitação de dependentes químicos. A
propriedade, no sul de Minas, foi confiscada pela Justiça em 2007, logo depois da prisão de Abadia. A fazenda
tem campo de futebol, playground, tanques para a criação de peixes, piscina e chalés, distribuídos em uma área
de 20 hectares.
A propriedade agora pertence a uma entidade que cuida de dependentes químicos. A sede da fazenda foi
decorada em estilo rústico. depois da reforma o local vai acolher vinte pacientes.
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