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EDITAL DE INTIMAÇÃO - LEILÃO ELETRÔNICO – BEM MÓVEL 

 

 

Processo nº: 0705172-38.2022.8.07.0001 

Requerente(s): POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL - CNPJ: 37.115.482/0001-35 

Requerido(s): GESSE COSTA ARAUJO - CPF: 366.710.701-30 

Interessados(s): MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS 

TERRITORIOS - CNPJ: 26.989.715/0002-93 (FISCAL DA LEI) 

 

 

 

O(A) Excelentíssimo(a) Sr(a). Dr(a). MARCIO EVANGELISTA FERREIRA DA SILVA, 

Juiz(íza) de Direito do(a) 2ª Vara Criminal de Brasília, no uso das atribuições que a lei 

lhe confere, torna público que, no(s) dia(s) e hora abaixo especificado(s) será(ão) 

levado(s) a LEILÃO ELETRÔNICO o(s) bem(ns) descritos no presente edital, por meio 

de ALIENAÇÃO ANTECIPADA de bem apreendido nos autos do Processo n.º 

0004376-93.2019.8.07.0001, com base nos artigos 125 a 144-A do Código de 

Processo Penal e na Recomendação nº 356/2020 - CNJ e, ainda, do que consta nos 

autos da Ação Penal n.º 0726732-07.2020.8.07.0001, mediante as seguintes 

condições: 

 

O leilão realizar-se-á de forma eletrônica e será conduzido pelo Leiloeiro Público Oficial 

Adriano Carlos Oliveira Silva, regularmente inscrito na JUCIS-DF sob o nº 87, através 

do portal eletrônico (site) www.adringleiloes.com.br. 

 

DATAS E HORÁRIOS (horários de Brasília): 

 

1º LEILÃO: abertura no dia 06 de junho de 2022, às 14h40min, ocasião em que 

permanecerá aberto por no mínimo 10 (dez) minutos para recebimento de lances, que 

não poderão ser inferiores ao valor da avaliação. Não havendo lance igual ou superior 

no primeiro leilão, seguir-se-á, sem interrupção, o segundo leilão. 

 

https://pje.tjdft.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/detalheParte.seam?idProcessoTrf=2541729&pessoaHome=POLICIA+CIVIL+DO+DISTRITO+FEDERAL+-+CNPJ%3A+37.115.482%2F0001-35+%28REQUERENTE%29&id=11243461
https://pje.tjdft.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/detalheParte.seam?idProcessoTrf=2541729&pessoaHome=GESSE+COSTA+ARAUJO+-+CPF%3A+366.710.701-30+%28REQUERIDO%29&id=11243462
https://pje.tjdft.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/detalheParte.seam?idProcessoTrf=2541729&pessoaHome=MINISTERIO+PUBLICO+DO+DISTRITO+FEDERAL+E+DOS+TERRITORIOS+-+CNPJ%3A+26.989.715%2F0002-93+%28FISCAL+DA+LEI%29&id=11243460
https://pje.tjdft.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/detalheParte.seam?idProcessoTrf=2541729&pessoaHome=MINISTERIO+PUBLICO+DO+DISTRITO+FEDERAL+E+DOS+TERRITORIOS+-+CNPJ%3A+26.989.715%2F0002-93+%28FISCAL+DA+LEI%29&id=11243460
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2º LEILÃO: abertura no dia 09 de junho de 2022, às 14h40min, ocasião em que 

permanecerá aberto por no mínimo 10 (dez) minutos para lances, que não poderão ser 

inferiores a 80% (oitenta por cento) do valor da avaliação. 

 

REGRAS GERAIS. O sistema estará disponível para recepção de lances com, no 

mínimo 5 (cinco) dias de antecedência da data marcada para o primeiro leilão (art. 11, 

da Resolução n.º 236/2016 do CNJ). 

 

A partir do encerramento da 1ª hasta o sistema já estará disponível para recebimento 

de lances para a 2ª hasta. 

 

Sobrevindo lance nos 03 (três) minutos antecedentes ao termo final da alienação 

judicial eletrônica, o horário de fechamento do leilão será prorrogado em 03 (três) 

minutos e assim sucessivamente e cada lance efetuado nos últimos 03 (três) minutos, 

para que todos os usuários interessados tenham oportunidade de ofertar novos lances 

(artigo 21 da Resolução n.º 236/2016 do CNJ), passados 03 (três) minutos sem novo 

lance, o leilão será encerrado. 

 

Os lances deverão ser oferecidos diretamente no sistema do Leiloeiro e imediatamente 

divulgados on-line, de modo a viabilizar a apreciação do tempo real das ofertas. Não 

serão admitidos lances remetidos via e-mail. 

 

Ficam desde já cientes os interessados de que os lances oferecidos via internet não 

garantem direitos ao participante em caso de falhas em equipamentos, tais como, na 

conexão de internet, no funcionamento do computador, por incompatibilidade de 

software ou quaisquer outras ocorrências. Desse modo, o interessado assume os 

riscos oriundos de falhas, quedas ou impossibilidades técnicas de seus próprios 

equipamentos, não sendo cabível qualquer reclamação posterior. 

 

DESCRIÇÃO DO(S) BEM(NS): BMW 320I ACTIVE FLEX, Placa: PAS 0322-DF, Ano 

Fabricação/Ano Modelo: 2016/2017 – Chassi: 98M8N9002H4A33677, Renavam: 

1095536009, Cor: Branca, Combustível: Álcool/Gasolina. 
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CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO: Caberá ao interessado consultar o Laudo de 

Avaliação de 04/04/2022 (ID 120811293 e ID 120811294), onde constam as 

características e fotos do veículo. Essas informações são meramente informativas, 

cabendo ao interessado verificar todas as características do objeto do leilão, não 

podendo alegar divergências em relação ao material de divulgação, fotos, descrições 

do edital ou descrições do portal do leiloeiro, pois a venda é realizada no estado de 

conservação e regularização que se encontra o bem (ad corpus). 

 

AVALIAÇÃO DO(S) BEM(NS): O veículo foi avaliado em R$ 105.000,00 (cento e cinco 

mil reais), conforme Laudo de Avaliação de 04/04/2022 (ID 120811293). 

 

LOCALIZAÇÃO E CUSTÓDIA DO VEÍCULO: O veículo se encontra sob a custódia da 

Polícia Civil do Distrito Federal na Rodovia DF 440 - Zona Rural 440 Rota do Cavalo 

Sobradinho/DF CEP 73.271-904 - Pátio do Complexo Regional Norte da Divisão de 

Custódia de Bens - PCDF. 

 

DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS E OUTRAS: RENAVAM: 1095536009. Consta débitos 

vincendos de IPVA referente ao ano de 2021 e 2022 no total de R$5.116,07, conforme 

Certidão Positiva de Débitos emitida via internet em 18/04/2022 às 14:50:24. Caberá ao 

interessado a verificação de débitos incidentes sobre o veículo, que não constem dos 

(autos art. 18 da Resolução 236/CNJ). Os débitos anteriores à arrematação de 

natureza propter rem e os débitos anteriores tributários (por exemplo: IPVA) não sendo 

de responsabilidade do arrematante arcar com os débitos citados, anteriores a data da 

arrematação. O bem é alienado livre de débitos (aquisição originária). As despesas 

necessárias para os atos de transferência de propriedade, registro, taxas e imissão na 

posse, conforme a natureza do bem, serão de responsabilidade do arrematante. O 

Juízo ordenará à autoridade de trânsito a expedição de certificado de registro e 

licenciamento em favor do arrematante, ficando este livre do pagamento de multas, 

encargos e tributos anteriores, inclusive débitos de IPVA, inscritos ou não na dívida 

pública, gerados até a data de arrematação, sem prejuízo de execução fiscal em 

relação ao antigo proprietário. 
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O arrematante deverá, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da entrega da 

carta de arrematação, efetuar, junto ao órgão competente de trânsito, a devida 

transferência de propriedade do bem, arcando com os custos referentes a taxas e 

impostos de transferência respectivos, se houver. Eventuais multas e outros gravames 

existentes ficarão vinculados ao antigo proprietário. 

 

ÔNUS, GRAVAMES, RECURSOS E PROCESSOS PENDENTES: Consta 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Outros eventuais constantes no DETRAN. O arrematante 

fica ciente de que, além de possíveis ônus perante o DETRAN, poderá haver outras 

restrições judiciais originárias de outras Varas, que poderão causar morosidade na 

transferência do bem perante o DETRAN, fica desde já, ciente o arrematante que é 

responsável pela verificação de todos e quaisquer ônus que recaiam sobre o veículo, 

pois poderão ocorrer novas inclusões após a confecção do edital de leilão e sua 

realização. Os impedimentos para registro do veículo, devem ser informadas via 

petição ao Exmo. Juiz que preside o processo, para que oficie as Varas e o DETRAN 

para as devidas baixas. O prazo para levantamento de gravames porventura existentes 

sobre o veículo automotor arrematado dependerá de resposta dos órgãos impositores à 

comunicação expedida por este Juízo para seu levantamento. Compete ao interessado 

no bem, eventual pesquisa de débito junto aos diversos órgãos para que estes sejam 

desvinculados do veículo e cobrados do antigo proprietário. O juízo providenciará a 

baixa de eventual registro de bloqueio no Sistema RENAJUD, caso tenha sido 

efetivado. 

 

CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA: Os interessados em ofertar lances deverão se 

cadastrar, previamente, no site do Leiloeiro www.adringleiloes.com.br, aceitar os 

termos e condições informados nas regras e Contrato de Participação em Leilão On-

line e anexar durante o cadastro ou encaminhar para o e-mail 

contato@adringleiloes.com.br cópias digitais dos seguintes documentos: Pessoa 

Física: RG, CPF, comprovante de endereço e certidão de casamento, se casado for; 

Pessoa Jurídica: CNPJ, contrato social, comprovante de endereço, documentos 

pessoais dos sócios (RG e CPF) e/ou procuração com firma reconhecida da assinatura. 

(Resolução n.º 236/2016 do CNJ, arts. 12 a 14). Somente após a análise e conferência 

mailto:contato@adringleiloes.com.br
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dos documentos enviados, será possível a liberação do cadastro para fins de 

habilitação no leilão e possibilitar a oferta de lances pelo interessado. 

 

A venda será efetuada no estado de conservação em que se encontre(m) o(s) bem(ns), 

sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições, não cabendo 

responsabilização do Leiloeiro ou do Juízo por vícios ocultos ou não quanto a 

consertos, reformas ou troca de peças, cabendo exclusivamente ao interessado a 

verificação de suas condições e especificações antes das datas designadas para os 

leilões. São de responsabilidade do arrematante os atos e despesas de transferência 

de propriedade e imissão na posse, bem como taxas e emolumentos do depósito 

público, se houver. (Art. 901, “caput”, § 1º e § 2º e Art. 903 do Código de Processo 

Civil). 

 

A(s) foto(s) do(s) bem(ns) constante(s) do site do Leiloeiro são meramente ilustrativas 

de modo que havendo divergências prevalecerá a descrição do(s) bem(ns) 

constante(s) do edital. 

 

PAGAMENTO E RECIBO DE ARREMATAÇÃO: A arrematação far-se-á mediante 

pagamento à vista do valor de arrematação e da comissão do Leiloeiro pelo 

arrematante, no prazo de 24h (vinte e quatro horas) da realização do leilão (art. 884, 

inciso IV, do CPC), através de guia de depósito judicial em favor do Juízo desta Vara, 

que poderá ser emitida pelo Leiloeiro. O valor da comissão do Leiloeiro poderá ser 

pago na forma indicada pelo Leiloeiro. 

 

A comprovação do pagamento deverá ser encaminhada para o e-mail: 

contato@adringleiloes.com.br. Com a comprovação efetiva do pagamento integral do 

valor da arrematação e da comissão do Leiloeiro será lavrado o auto de arrematação 

para posterior expedição da ordem de entrega do bem móvel ou carta de arrematação 

do bem imóvel, com o respectivo mandado de imissão na posse (art. 901, §1º do 

Código de Processo Civil). Fica autorizada a assinatura digital do auto de arrematação, 

desde que utilizado certificado digital A3 ou equivalente, na forma da normatização do 

ICP-Brasil, conforme art. 4º. IX, d, do Provimento n.º 51, de 13/10/2021, da 

Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 
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Não sendo efetuado o depósito da oferta, o Leiloeiro comunicará imediatamente o fato 

ao Juízo, informando também os lances imediatamente anteriores para que sejam 

submetidos à apreciação do Juízo, com a aplicação de sanções legais (art. 897, do 

Código de Processo Civil). 

 

COMISSÃO DO LEILOEIRO: A comissão devida ao Leiloeiro será de 5% (cinco por 

cento) sobre o valor da arrematação, não se incluindo no valor do lance, devendo ser 

paga, integralmente, no prazo de 24h (vinte e quatro horas) da realização do leilão (art. 

24 do Decreto 21.981/32 e art. 7 da Resolução 236/CNJ) e não será parcelada. A 

comissão será paga na forma indicada pelo Leiloeiro. A comprovação do pagamento 

deverá ser encaminhada para o e-mail: contato@adringleiloes.com.br. 

 

Não será devida a comissão ao Leiloeiro na hipótese de desistência de que trata o art. 

775 do Código de Processo Civil, de anulação da arrematação ou de resultado 

negativo da hasta pública. Na hipótese de acordo ou remição, após o leilão, tendo 

havido arrematação, o executado deverá arcar com a comissão integral do Leiloeiro. 

 

Com a comprovação efetiva do pagamento integral do valor da arrematação e da 

comissão do leiloeiro, será lavrado o auto de arrematação para posterior expedição da 

ordem de entrega do bem móvel ou carta de arrematação do bem imóvel, com o 

respectivo mandado de imissão na posse (art. 901, §1º do Código de Processo Civil). 

 

Não sendo efetuado o depósito da oferta, o Leiloeiro comunicará imediatamente o fato, 

informando, também, os lances imediatamente anteriores para que sejam submetidos à 

apreciação do Juízo, com a aplicação de sanções legais (art. 897, do Código de 

Processo Civil). 

 

DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Contatar com o Leiloeiro pelo telefone/Whatsapp 

(61) 98118-1989 (em horário comercial e em dias úteis) ou pelo e-mail: 

contato@adringleiloes.com.br. 

 

mailto:contato@adringleiloes.com.br
mailto:contato@adringleiloes.com.br
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O Leiloeiro Oficial não faz acompanhamento processual para os arrematantes, 

devendo o próprio interessado acessar o sítio eletrônico do TJDFT (www.tjdft.jus.br) 

para acompanhar o desenrolar da arrematação e, se necessário for, deverá constituir 

advogado para requerer diligências e demais providências pertinentes após a 

realização da arrematação, nos termos do art. 103 do CPC. 

 

Ficam os interessados intimados com a publicação do presente edital, que será feita na 

plataforma de editais do TJDFT (www.tjdft.jus.br), nos termos do art. 887, § 1º do 

Código de Processo Civil e em site especializado do Leiloeiro 

(www.adringleiloes.com.br) e por todos os meios de comunicação por ele escolhidos 

para maior divulgação da venda, bem como afixado no local de costume. 

 

Fica, pelo presente, devidamente intimada a parte ré da designação supra e para, 

querendo, acompanhá-la, se não tiver sido encontrada quando da realização da 

intimação pessoal (cf. art. 889 do Código de Processo Civil/2015), bem como os 

credores pignoratícios, coproprietário(s), instituição financeira para o caso do(s) 

veículo(s) com restrição de alienação fiduciária, caso não sejam encontrados para 

intimação pessoal, do leilão designado, para as datas, horário e local acima 

mencionados. 

 

Nos termos do art. 889, parágrafo único, do CPC, caso o(s) executado(s) revel e sem 

advogado nos autos, não seja encontrado para intimação, considera-se intimado por 

meio do presente edital. 

 

Brasília/DF, 20 de abril de 2022. 

 

 

MARCIO EVANGELISTA FERREIRA DA SILVA 

Juiz de Direito  

2ª Vara Criminal de Brasília 

http://www.adringleiloes.com.br/
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