DEPARTAMENTO DE INQUÉRITOS POLICIAS E POLÍCIA JUDICIÁRIA

Registrado – 013/2018

EDITAL DE 1º e 2º LEILÕES DE BENS MÓVEIS (OBJETOS DIVERSOS
APREENDIDOS EM PROCESSOS CRIME QUE SE ENCONTRAM ACAUTELADOS NA DIVISÃO DE GUARDA E
DEPÓSITO DE ARMAS E OBJETOS DO DIPO 2) e INTIMAÇÃO DOS INTERESSADOS.

A MM. Juíza Corregedora da Polícia Judiciária e Coordenadora do DIPO, Doutora Patrícia Álvares Cruz, na forma da lei, FAZ
SABER, com fulcro no artigo 886 do Código de Processo Civil - CPC (Lei nº 13.105/2015), cc, Resolução 236 de 13 de julho de
2016 do CNJ; aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, e interessar possa, que por este Juízo processa(m)-se
o(s)processo(s) aqui indicado(s), tendo sido designada a venda do(s) bem(ns) descrito(s) abaixo, de acordo com as regras expostas a
seguir e as condições de venda disponíveis no site www.canaljudicial.com.br/leiloei.
DO(S) BENS(NS) – O(s) bens(ns) será(ão) vendido(s) em caráter "AD CORPUS” e no estado em que se encontra(m), sem garantias.
As fotos e a descrição detalhada do(s) bem(ns) a ser(em) apregoado(s) estão disponíveis no Portal www.canaljudicial.com.br/leiloei.
DA VISITAÇÃO – Constitui ônus dos interessados examinar previamente o(s) bem(ns) a ser(em) apregoado(s). As visitas, quando
autorizadas, deverão ser previamente agendadas por e-mail: visitacao@leiloei.com.
DO LEILÃO – O leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, pelo Portal www.canaljudicial.com.br/leiloei. O 1º leilão terá
início no dia 11/12/2018, encerrando-se no dia 17/12/2018, a partir das 15 horas. Não havendo lance igual ou superior ao valor da
avaliação do(s) bem(ns) no 1º leilão, o 2º leilão seguir-se-á sem interrupção, com término no dia 11/01/2019, a partir das 15 horas
(horários de Brasília/DF).

Nos termos do § 2º do art. 887 do Código de Processo Civil, a fim de dar maior publicidade ao leilão, o edital será publicado na
modalidade eletrônica no Portal www.canaljudicial.com.br/leiloei. Também será publicado no Diário de Justiça Eletrônico, com no
mínimo 5 (cinco) dias de antecedência a contar da data do 1º leilão, nos termos do art. 887, §1º, do Código de Processo Civil.
DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO(S) BEM(NS) – No 1º leilão, o valor mínimo para a venda do(s) bem(ns) apregoado(s) será
o valor da avaliação judicial. No 2º leilão, não serão aceitos lances inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação
judicial, salvo prévia e expressa autorização do D. Juízo.
DO CONDUTOR DO LEILÃO – O leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. FELIPE NUNES GOMES TEIXEIRA
BIGNARDI, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o nº 950.

DOS LANCES - Os lances poderão ser ofertados pela rede Internet, por meio do Portal www.canaljudicial.com.br/leiloei.
DO PAGAMENTO – O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do(s) bem(ns) arrematado(s) no prazo de até 24 (vinte e
quatro) horas após o encerramento do leilão, por meio de guia de depósito judicial em favor do

Fundo Penitenciário

Nacional/FUNPEN, observando-se as instruções previstas nas “Orientações ao Judiciário Relativas à Arrecadação de Receitas da
União” (http://www.tesouro.fazenda.gov.br/siafi/gru/download/Orientacoes_Judiciario.pdf). sob as penas da lei, da desconsideração
da proposta e análise das anteriores, se houver, mediante prévia comunicação pelo gestor
DA COMISSÃO DO LEILOEIRO OFICIAL – O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro Oficial, a título de comissão, o valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do preço de arrematação do(s) bem(ns). A comissão devida não está inclusa no valor do lance
e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial, por razões
alheias à vontade do arrematante, deduzidas as despesas incorridas.

DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão do Leiloeiro Oficial deverá ser realizado em até 24 (vinte e quatro)
horas a contar do encerramento do leilão, por depósito na conta bancária do Leiloeiro Oficial, cujos dados serão encaminhados por email na data da arrematação. Após a realização dos depósitos, o arrematante deverá encaminhar o respectivo comprovante no e-mail
cobranca@leiloei.com, para que esses documentos sejam juntados aos autos do processo. Decorrido o prazo sem que o arrematante
tenha efetuado os pagamentos, tal informação será encaminhada ao D. Juízo competente para aplicação das medidas legais, cíveis e
criminais, cabíveis.
DA TRANSFERÊNCIA/RETIRADA – Correrão por conta do arrematante as despesas ou custos relativos à transferência, registro,
desmontagem, remoção e transporte do(s) bem(ns) arrematado(s) para o seu nome. Caberá ao(s) arrematante(s) providenciar todas as
medidas necessárias à transferência/registro de propriedade do(s) bem(ns), quer seja por meio de profissionais contratados
(despachantes, advogados etc.) e/ou diretamente nos órgãos competentes, inclusive baixa de gravames e imissão de posse. A retirada
dos bens leiloados deverá ser realizada no prazo de 20 (vinte) dias úteis, prorrogáveis por igual período, contados a partir da data do
encerramento do leilão, sob pena de caracterização de abandono pelo arrematante, consubstanciando a perda do valor desembolsado.
A não retirada do lote no prazo supracitado implicará na cobrança de diárias ou na indicação dos bens a novo leilão ou, ainda, sua
destinação para destruição e reciclagem, conforme o caso.

DOS EMBARGOS À ARREMATAÇÃO - Assinados os autos, a arrematação é considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda
que venham a ser julgados procedentes os Embargos de Arrematação.
A arrematação poderá, no entanto, ser tornada sem efeito nos casos previstos no § 1º, do artigo 903 do Código de Processo Civil. As
demais condições obedecerão ao que dispõe o Código de Processo Civil – CPC (Lei nº 13.105/15) o Provimento CSM nº 1.625/09,
do TJSP, e o caput do artigo 335, do CP.

Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.canaljudicial.com.br/leiloei. Eventuais dúvidas ou
esclarecimentos, pelo e-mail contato@leiloei.com ou pelo telefone (11) 3422-5998.

A publicação deste edital supre eventual insucesso das notificações pessoais e dos respectivos patronos, nos termos dos arts. 274 e
887, §§ 3º a 6º, do Código de Processo Civil, e será afixado e publicado, nos termos da lei.

RELAÇÃO DOS LOTES

LOTE 01
DESCRIÇÃO

QTD

PROCESSO

2

Televisores marca BUSTER TV LCD 32"

0108695-78.2012.8.26.0050

1

Aparelho de som marca SAMSUNG, 1.500 watts GIGA com duas caixas de som

0024752-66.2012.8.26.0050

3

Equipamentos de informática ou telefonia SIEMENS, sem informações técnicas

0001490-95.2012.8.26.0015

1

Guitarra instrumento musical, sem especificação técnica

0048676-09.2012.8.026.0050

Valor Total do Lote: R$ 1.150,00 (hum mil, cento e cinquenta reais).

LOTE 02
DESCRIÇÃO

QTD
12

Validador de Cédulas " SAM 7 Tecnologia" sem especificações técnicas
Valor Total do Lote: R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais)
LOTE 03
DESCRIÇÃO

QTD
2

Torneiras DECA

PROCESSO
0035753-48.2012.8.26.0050

1
Purificador de Agua marca COLORMAQ, refrigerado
Valor Total do Lote: R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).

QTD

PROCESSO
0009154-10.2012.8.26.0006

LOTE 04
DESCRIÇÃO

0024752-66.2012.8.26.0050

PROCESSO

Embalagens de Alumínio para Alimentos, Marca WYDA modelos D2, D6, D7, D8,
D9, D12, D17, 5, 7,8 e 9 Marca Real BD 1150
Valor Total do Lote: R$ 156,00 (cento e cinquenta e seis reais).
12

QTD

LOTE 05
DESCRIÇÃO

267

Óculos Para Sol
Valor Total do Lote: R$ 2.136,00 (dois mil, cento e trinta e seis reais).

QTD

LOTE 06
DESCRIÇÃO

0035753-48.2012.8.26.0050

PROCESSO
0054509-08.2012.8.26.0050

PROCESSO

55

Bicicleta de plástico aro 12" Marca NATHOR

0095048-16.2012.8.26.0050

26

Triciclo de plástico Marca MAGIC

0095048-16.2012.8.26.0050

72

Vassouras, rodos e pá para lixo em plástico
Valor Total do Lote: R$ 7.216,00 (sete mil duzentos e dezesseis reais).
Valor Total do Leilão Eletrônico: R$ 12.108,00 (doze mil cento e oito reais).
ÔNUS – Nada consta
Local dos bens: Avenida Doutor Abrahão Ribeiro 313 – Barra Funda- São Paulo- SP – CEP: 01133-020

0095048-16.2012.8.26.0050

