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“EDITAL PÚBLICO DE LEILÃO ONLINE - VEÍCULOS AUTOMOTORES” 
_Leia atentamente todas as condições deste edital antes de participar do leilão_ 

 

Principais Informações do Leilão 

Edital de código nº 7/2021. 

Data do pregão: 01/04/2021 (Quinta-feira). 

Horário Oficial de Brasília/DF: 14h. 

Forma de pagamento: Conforme edital de cada lote. 

Endereço eletrônico: www.troof.com.br  

Leiloeiro Oficial: Tiago Rogério de Freitas - Matrícula JUCESP nº 1195. 

 

Todos os lances são acolhidos como condicional e a venda será realizada a quem maior lance 

oferecer por intermédio da plataforma de leilão, reservando-se exclusivamente ao COMITENTE, o 

direito de liberar, ou não, os veículos para venda, quando o maior lance alcançado no leilão for 

inferior ao valor mínimo estabelecido pelo COMITENTE para o leilão. 

 

OBS¹: O pagamento do lance vencedor será acrescido de 5% (cinco por cento) a título de comissão do 

Leiloeiro Oficial, acrescido de despesas administrativas, aplicada a seguinte regra: R$ 250,00 (duzentos e 

cinquenta reais) para motocicletas; R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) para veículos leves e por fim 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para veículos pesados, que deverão ser pagos pelo arrematante. 

 

OBS²: Para participação do leilão e oferta de lances por intermédio do endereço eletrônico oficial, somente 

será concretizada à venda aos usuários devidamente habilitados. 

 

OBS³: Os débitos até o limite máximo de R$ 500,00 (quinhentos reais), sejam eles de multas de trânsito, 

licenciamento, DPVAT (seguro obrigatório) ou IPVA anteriores à data do leilão serão de responsabilidade do 

ARREMATANTE COMPRADOR. Entretanto, os eventuais débitos anteriores a data do leilão, e superiores ao 

limite suportado pelo arrematante, serão de inteira responsabilidade do COMITENTE VENDEDOR. Logo, todos 

os eventuais débitos posteriores a data do leilão serão de inteira responsabilidade do ARREMATANTE.  

 

1. Das Condições de Venda 

1.1. Dos Procedimentos Gerais de Participação e Realização do Leilão 
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1.2. A procedência e evicção de direitos dos veículos deste leilão são exclusivamente de 

responsabilidade dos Comitentes Vendedores, que não se enquadram na condição de 

fornecedores, intermediários ou comerciantes, como também o Leiloeiro Oficial é um mero 

mandatário do exercício personalíssimo de função pública delegada, ficando assim eles 

eximidos de eventuais responsabilidades por qualidade, funcionamento, ausência, vícios e/ou 

defeitos ocultos ou não, bem como a possibilidade de aproveitamento dos bens objetos desta 

licitação, como também por indenizações, trocas, consertos, compensações financeiras de 

qualquer hipótese ou natureza. 

1.3. Os veículos ficarão à disposição dos compradores interessados, a fim de serem examinados e 

vistoriados no dia designado e anunciado para visitação, e serão vendidos no estado em que se 

encontram, para quem der o maior lance ofertado, respeitando-se a avaliação de cada um, bem 

como a possibilidade de aproveitamento dos bens objetos deste pregão, não cabendo nenhuma 

reclamação ou desistência após a arrematação. 

1.4. O arrematante, devidamente cadastrado, ao efetuar seu lance ele declara para todos os fins 

de direito, que no dia da visitação, examinou detalhadamente o bem arrematado e teve ampla 

oportunidade de contar com a assessoria de peritos técnicos de sua inteira confiança, tendo 

pleno conhecimento de que o veículo arrematado foi recuperado de financiamento e/ou sinistro, 

é usado, não foi revisado, nem mesmo testado, sendo apregoado e arrematado NO ESTADO EM 

QUE SE ENCONTRA, SEM GARANTIAS, não respondendo o Comitente Vendedor, nem o 

Leiloeiro Público Oficial, por sinistros de indenizações parciais ou totais já ocorridos, colisões ou 

consertos/reparos que o veículo tenha sofrido anteriormente, ou que já tenha pertencido e 

vendido por seguradoras, não respondendo inclusive, quanto a eventuais e quaisquer problemas 

relacionados a MOTOR, CÂMBIO e CHASSI, que por ventura não sejam originais de fábrica, 

trocados, divergência com número/gravação do motor, câmbio e chassi ficando as despesas com 

a substituição e regularização destes junto aos órgãos competentes, são de inteira 

responsabilidade do arrematante. 

1.5. Não obstante, correrão por conta e responsabilidade do arrematante, todas as despesas de 

transferência, inclusive para outros estados, tais como, o recolhimento do IPVA em atraso 

inclusive o do ano corrente, débitos mencionado na condição/descrição do lote, débitos 

apontados ou não nas informações colhidas junto ao Detran, seguro obrigatório, 2ª via de 

documento, custas de cópias autenticadas de documentos como estatuto empresarial/Ata de 

reunião, regularização de documentação apreendida, bem como 2ª transferência em virtude de 

entrega amigável (quando for o caso), custas e providencias na troca de 

lacração/emplacamento inclusive no padrão MERCOSUL, impostos e taxas de quaisquer 
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natureza, que incidam ou venham a incidir, pré-existentes ou decorrentes de regularização da 

documentação ou do próprio veículo, inclusive, quaisquer débitos prescritos ou inscritos em 

dívida ativa (multas e/ou IPVA), multas de averbação seguido de pontuação por atraso na 

documentação) tanto para o nome do comprador, quanto para o nome do banco caso venha 

incidir. 

1.6. Destacamos que qualquer dano ou ferrugem na numeração do chassi e motor havendo 

necessidade de remarcação, esta será por conta do arrematante. Já que ele responderá pelos 

custos da regularização e cumprirá os procedimentos de acordo com as exigências determinadas 

pela resolução 362 do Contran. 

1.7. Todas as providências, regularizações e substituições de motor, câmbio, etiquetas, selos, 

vidros, identificadores, lacração, carrocerias, eixos, suspensões, turbina, GNV, faróis, cor, 

combustível, categoria, blindagem, quilometragem e sinistros ou reprovações e divergências, 

Recall ou qualquer outro item junto aos órgãos do DETRAN/CIRETRAN/CONCESSIONÁRIOS ou 

empresas credenciadas/emissoras de perícias e laudos ECV/CSV, serão por conta do arrematante 

comprador, eximindo o Leiloeiro Público Oficial, como também o comitente vendedor de 

indenização ou compensação financeira de qualquer ordem. 

1.8. A documentação pertinente ao(s) lote(s) arrematado(s), será(ão) entregue(s) pelo 

COMITENTE VENDEDOR (proprietário do bem leiloado) no prazo de até 30 (trinta) dias 

úteis, contados da realização do leilão, salvo prazos diferenciados impressos na 

condição/descrição do lote e automaticamente prorrogado em casos de existências de 

bloqueios, restrições ou demais situações intempestivas. O local para retirada dos 

documentos será no escritório do Leiloeiro Público Oficial, situado à Rua Floresmilha Ferraz da 

Silva, nº 51 – Sala 01, Bairro Estância Recreio, na cidade de São José do Rio Preto, Estado de São 

Paulo, CEP 15062-415, no horário compreendido entre 9h às 17h. O Arrematante obriga-se 

a não circular com o veículo arrematado sem que, antes efetue a transferência de 

titularidade do bem, que deverá ser feita no prazo legal de 30 (trinta) dias, cumprindo as 

exigências legais dos órgãos de trânsito, tais como: vistorias de chassi e agregados, laudo veicular 

de transferência, baixa de furtos em Delegacias (quando for o caso), reconhecimento de firma, 

cuja despesas correrão por conta do arrematante. 

1.9. Nos veículos importados, o Comitente Vendedor não se responsabiliza pela entrega da 4ª via 

ou guia de importação. Nos veículos blindados, importados e nacionais, o Comitente Vendedor e 

o Leiloeiro Oficial, não se responsabilizam pela empresa que efetuou a blindagem, pelo nível de 

segurança e nem pelo estado atual da blindagem, cabendo aos interessados analisar e vistoriar o 

veículo com técnicos de sua confiança. 
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1.10. O comprador declara que tem ciência da portaria de nº 1.218/2014 do DETRAN-SP, a 

qual REGULAMENTA A CIRCULAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULOS COM RESTRIÇÃO DE 

SINISTRO e da portaria de nº 1.681/2014 do DETRAN/SP, o qual RECUPERADO POR 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. Portanto veículos registrados/emitidos no estado de São Paulo 

estará constando no documento a informação de “CIRCULAÇÃO VEDADA” e somente poderão 

voltar a circular quando forem devidamente cumpridos pelo arrematante comprador todas as 

exigências e regularizações dos órgãos de trânsito. Destarte, para veículos provenientes de 

sinistro, o laudo P. M. G. (pequena, média ou grande monta) é utilizado pelo órgão de trânsito 

responsável, no ato da transferência para classificar os danos. Então, após a transferência se 

ocorrer a reclassificação da monta (alteração no sistema) do órgão de trânsito, a seguradora não 

se responsabilizará por pagamento de indenizações ou recompra do bem, haja visto que o veículo 

foi vendido com base na monta identificada no CRV e no laudo PMG, realizado por empresa de 

ECV, devidamente regulamentada pelos órgãos públicos. 

1.11. No ato da arrematação, para fins de cadastramento e emissão da Nota de Venda e do Termo 

de Entrega, os arrematantes deverão fornecer todas as informações solicitadas pela equipe do 

Leiloeiro Público Oficial. Vale esclarecer que, conforme “Comunicado CAT nº 06” a Secretaria da 

Fazenda do Estado de São Paulo estabeleceu que a autorização para uso da nota fiscal eletrônica 

poderá ser denegada em virtude de irregularidade fiscal/cadastral do destinatário de nota fiscal, 

desta forma, o presente comunicado impede os Comitentes de emitirem nota fiscal para qualquer 

destinatário que possua irregularidade cadastral junto a Secretaria da Fazenda Estadual de São 

Paulo e para não ocorrer à denegação na emissão da nota fiscal, deverá o Arrematante (pessoa 

jurídica destinatária da nota fiscal de venda) estar devidamente inscrita no CADESP - Cadastro de 

Contribuintes do ICMS, conforme o item 3 do Comunicado CAT supracitado, pois não será 

permitida a emissão de nota de venda e/ou fiscais para compradores irregulares. Entretanto, 

caso o arrematante comprador esteja desobrigado da inscrição no CADESP, então desconsiderar 

o comunicado. 

1.12. A transferência de propriedade dos salvados recuperáveis arrematados é de 

responsabilidade do arrematante, o qual deverá ser observada a legislação local quanto a 

obrigatoriedade ou não de realização da vistoria veicular em órgão credenciado pelo INMETRO. 

O CSV - Certificado de Segurança Veicular é o documento oficial utilizado para demonstrar que o 

veículo está apto a circular em vias públicas e também para baixar eventuais restrições junto aos 

órgãos de trânsito. As despesas para obtê-lo serão por conta do arrematante e não serão 

reembolsadas. O processo de baixa de eventual restrição, quando existir, é de responsabilidade 

do arrematante, ficando este sujeito as exigências e prazos do órgão de trânsito responsável. Os 
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veículos livres de ônus administrativos, fiscais e financeiros até a data de publicação do presente 

Edital, conforme previsto no inciso 2º da Lei 13.111/2015, está desembaraçado para venda. 

2. Da Visitação Prévia ao Bem Móvel (Veículo Automotor) 

 

2.1. As fotos dos veículos divulgadas no site são meramente ilustrativas, competindo, portanto, aos 

interessados, procederem visita prévia ao local de armazenamento do bem, antes da realização do 

leilão. 

 

3. Da Participação, Habilitação e Leilão por Meio Eletrônico (Online) 

 

3.1. Serão aceitos lances via internet, com participação online dos interessados, por meio de acesso 

ao site identificado e fornecido sob exclusiva responsabilidade do Leiloeiro Público Oficial, estando 

os arrematantes interessados sujeitos integralmente às condições dispostas neste edital de leilão. 

 

3.2. O interessado ao efetuar o cadastramento deverá ter plena capacidade, autoridade e 

legitimidade para assumir todas as responsabilidades e obrigações constantes nas condições deste 

edital de leilão. 

 

3.3. Para participação no leilão por meio eletrônico (online), deverão os interessados efetuar 

cadastro prévio no site do Leiloeiro Público Oficial, enviar a documentação necessária, bem como 

anuir às regras de participação dispostas no site do Leiloeiro para obtenção de “login” e senha, o 

qual é pessoal e intransferível, assim validará os lances conforme as disposições do edital. 

 

3.4. Os interessados, cadastrados e habilitados, para o leilão estarão aptos a ofertar lances por meio 

eletrônico no site www.troof.com.br - devendo respeitar o horário estipulado para o encerramento 

de cada lote. Sobrevindo lance nos 2 (dois) segundos antecedentes ao horário previsto para o 

encerramento do lote, serão concedidos mais 15 (quinze) segundos, para que todos os usuários 

interessados tenham a oportunidade de ofertar novos lances. O envio de lances para cada lote será 

encerrado, caso este não receba lances durante os 2 (dois) segundos finais, ficando como vencedor 

o último lance ofertado. 

 

3.5. A concretização da arrematação, mediante formalização do recibo de arrematação, somente 

será realizada em nome do usuário cadastrado no site da TROOF LEILÕES, se for o lance 

vencedor, não sendo permitido a formalização de recibos, cessão ou transferência da 

propriedade em nome de terceiros. 

http://www.troof.com.br/
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3.6. Os lances oferecidos no leilão por meio eletrônico (online) não garantem direitos ao 

Arrematante/Comprador, em caso de recusa do Leiloeiro Oficial, ou por qualquer outra ocorrência, 

tais como, queda ou falhas no sistema, conexão de internet, linha telefônica ou outras 

intercorrências, sejam quais forem os motivos, posto que são apenas facilitadores de oferta aos 

interessados, com os riscos naturais às falhas ou impossibilidades técnicas, imprevisões e 

intempéries, que são assumidos com exclusividade pelo interessado, quando da sua participação. 

 

4. Das Condições de Pagamento 

 

4.1. O Arrematante/Comprador deverá pagar em até 48 (quarenta e oito) horas, contados da 

liberação dada pelo Comitente Vendedor, a totalidade do valor do arremate, acrescido ainda da 

comissão de 5% (cinco por cento) ao Leiloeiro Oficial, e despesas administrativas, na seguinte 

proporção: R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) para motocicletas; R$ 850,00 (oitocentos e 

cinquenta reais) para veículos leves; R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para veículos 

pesados, que deverão ser pagas pelo arrematante. 

 

4.2. O pagamento deverá ser realizado diretamente e exclusivamente pelo Arrematante/Comprador 

por meio de TED - Transferência Eletrônica Disponível em conta bancária do Nu Pagamentos 

S/A - Nubank (260), Agência 0001, Conta corrente nº 811.0785-9, de titularidade do leiloeiro 

oficial TIAGO ROGÉRIO DE FREITAS, inscrito no CPF sob nº 382.953.148-66 ou por meio de 

CHAVE PIX (17 98159 2550), sendo vedado em qualquer hipótese o pagamento em espécie e/ou 

cheque. 

4.3. O pagamento do valor integral e efetiva realização do negócio jurídico, fica subordinado à 

condição resolutiva, pertinente à possibilidade do Comitente Vendedor resolver o negócio jurídico 

em razão das análises apontadas neste edital. 

4.4. Poderá ser permitida a utilização de consórcios ou cartas de crédito de instituições financeiras 

para aquisição de veículos neste leilão, sendo condicional à aprovação pelo Comitente Vendedor. 

5. Das Penalidades em Caso de Arrependimento 

 

5.1. Após o USUÁRIO dar um lance, não poderá mais desistir dele, sendo o lance irretratável e 

irrevogável, sob quaisquer condições. A falta de pagamento no prazo e nas condições estipuladas, 

neste edital, acarretará na perda de 20% (vinte por cento) do valor da arrematação. Desta 

maneira obrigar-se-á o USUÁRIO em honrar o compromisso da compra do lote que adquirir, 

realizando o pagamento na forma descrita nas “Condições de Pagamento”. Na eventualidade do 
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arrematante do leilão online não observar seu compromisso de compra caberá ao Leiloeiro Oficial 

se valer da prerrogativa legal dos artigos 39 e 40 do decreto 21.981/1932, o qual emitirá certidão 

com força de título executivo, já que no caso de inadimplemento do arrematante, poderá o Leiloeiro 

providenciar protesto do título em cartório competente, além da negativação junto aos órgãos de 

proteção ao crédito (Serasa e SPC), o que fica desde já autorizado pelo usuário arrematante. 

6. Da Retirada do Lote Arrematado 

 
6.1. O(s) bem(ns) arrematado(s) será(ão) entregue(s) somente após a integralização dos 

pagamentos e a sua retirada deverá ser efetuada com a apresentação da Nota de Arrematação e do 

Termo de Entrega fornecido pelo Comitente Vendedor. 

6.2. A retirada e transporte dos bens arrematados são de inteira responsabilidade do arrematante, 

que responderá civil e criminalmente por qualquer dano pessoal ou material causado a terceiros, 

ou qualquer ação movida que envolva o veículo arrematado. Será o arrematante também 

responsável por eventuais infrações de trânsito cometidas, autorizando desde já que a pontuação 

punitiva seja direcionada para o seu prontuário de habilitação.  

 

6.3. No ato da retirada dos bens, o arrematante ou seu representante deve conferir os bens e 

eventual divergência da condição de venda, deverá ser comunicada imediatamente a gerencia do 

leiloeiro oficial, não cabendo qualquer reclamação intempestiva. 

 

6.4. O prazo de retirada do bem será de 3 (três) dias úteis, das 9h às 17h. 

 

7. Das Disposições Gerais 

 

7.1. As condições constantes neste edital poderão ser modificadas pelo Leiloeiro Oficial e/ou 

comitente vendedor, devendo tais mudanças constar no recibo de venda e termo de 

responsabilidade. 

7.2. Qualquer bem objeto deste leilão poderá ser retirado até o momento de sua realização desde 

que constatada alguma irregularidade. 

 

8. Veículos na Condição de Sucata (Lei 15.276/2014) 

 

8.1. Comunicado DETRAN nº 07/2014 - A Diretora Vice-Presidente, respondendo pelo expediente 

da Presidência do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de São Paulo e considerando a 
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proximidade do prazo de adequação dos estabelecimentos de desmontagem e reciclagem de 

veículos aos requisitos impostos pela Lei 15.276, de 02/01/2014, comunica aos leiloeiros oficiais 

do Estado de São Paulo e a quem mais possa interessar, que nos leilões, públicos ou privados, 

realizados a partir de 01-07-2014, somente poderão arrematar veículos em fim de vida útil e 

sucata veicular, assim definidos pela portaria DETRAN 1.215, de 26/06/2014, as empresas de 

desmontagem ou reciclagem de veículos credenciadas ou autorizadas pelo DETRAN-SP, 

conforme rol a ser disponibilizado no portal eletrônico desta autarquia e nos termos do artigo 1º, § 

1º, da Lei 15.276, de 02-01-2014, e do artigo 5º do Decreto 60.150, de 13/02/2014.  

 

8.2. A empresa de desmontagem ou reciclagem cujo status no referido rol seja “em análise”, poderá 

em caráter temporário e até futuro comunicado, arrematar veículos em fim de vida útil e sucata 

veicular, ficando obrigada, de qualquer forma, a obter o credenciamento de que trata a portaria 

DETRAN 947, de 06/05/2014, sob pena de sujeitar-se às penas e sanções legais. 

Para mais informações acesse: http://www.detran.sp.gov.br 

 

9. Do Foro 

 

12.1. Dada a natureza jurídica e própria do Leilão Público Oficial, os participantes elegem o Foro 

e Comarca de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, para dirimir todas e quaisquer 

dúvidas e pendências, renunciando expressamente a outros, por mais privilegiados que sejam. As 

demais condições obedecerão ao que regula o Decreto Federal nº 21.981, de 19 de outubro de 

1.932, com as alterações introduzidas pelo Decreto Lei nº 22.427, de 01 de fevereiro de 1.933. 

 

Nestes termos, 

Torno público o presente edital. 

São José do Rio Preto/SP, 09 de março de 2021. 

 

Tiago Rogério de Freitas 

Leiloeiro Público Oficial 

Matrícula JUCESP nº 1195. 
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