
1 - O item III do tópico 3.4.1 do edital exige a apresentação de antecedentes criminais emitidos pela 
Justiça Estadual, Federal e Eleitoral. 
Sabe-se que antecedentes criminais propriamente ditos são emitidos pelos órgãos da Policia Federal, 
Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt - IIRGD e Cartório eleitoral e TSE. 
O que a Justiça Federal e Estadual expedem são certidões de distribuições de ações judiciais criminais, 
ou seja, tratam-se entidades e documentos diferentes. 
Assim pergunto: o que de fato os leiloeiros devem apresentar, as certidões de feitos criminais expedidas 
pela Justiça ou os antecedentes criminais expedidas pelas entidades correspondentes descritas acima 
(policia Federal, IIRGD e TSE? 
 
R: A Policia Civil – IIRGD – fornece o atestado de antecedentes criminais. 
O edital estabelece a apresentação de certidão negativa de antecedentes criminais, podendo ser 
emitido pelos sites – links abaixo: 
https://antecedentes.dpf.gov.br/antecedentes-criminais/certidao 
 

 
 
 
Certidão de antecedentes Estadual:  https://esaj.tjsp.jus.br/sco/abrirCadastro.do 
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Certidão de antecedentes Eleitoral: https://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-crimes-
eleitorais 

 
 
 
 
2 -  Ainda, antecedentes criminais da Justiça Eleitoral (3.4.1 III) não é o mesmo que feitos da Justiça 
Eleitoral (3.4.1 IV)? 
R: Não, conforme resposta acima foi explicado sobre a certidão de crime eleitoral. 
A certidão constante no item 3.4.1, IV, do Edital é a Certidão da Justiça Eleitoral com fins de atestar a 
regularidade com a Justiça Eleitoral, relativos aos direitos políticos e de voto, emitida por meio do link 
abaixo: 
 
https://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral 
 

 
 
 
 
 

https://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-crimes-eleitorais
https://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-crimes-eleitorais
https://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral


 
 
 
 
3 - O documento exigido no tópico 3.4.2, I do edital (comprovante de inscrição no CPF) é o mesmo que o 
exigido no tópico 3.4.1, I (CPF)? Em que caso de resposta negativa, o comprovante de regularidade do 
CPF obtido pelo 
link  https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ConsultaSituacao/ConsultaPublica.asp?Error=
5 acompanhado do próprio CPF supria as exigências? 
 
R: Não. São documentos distintos, o item 3.4.1. Da documentação relativa à Habilitação Jurídica - I – 

Documento de identidade do Leiloeiro Oficial ou outro documento oficial de identificação com foto e 

CPF, significa que o licitante deve apresentar documento como CNH, RG ou outro documento oficial de 

identificação como por exemplo a carteira da OAB, assim, o exigido no item 3.4.2. Regularidade Fiscal e 

Trabalhista - I – Comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, emitido por meio do link: 

https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/impressaocomprovante/consultaimpressao.asp, refere-se sobre o 

comprovante de inscrição do CPF, motivo do link no próprio edital. 

 

 
 
 
4 - A exigência do tópico 3.4.2 IV do edital Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas emitidas pelos 
TRT15 e TRT2 podem ser substituídas pela CNDT emitida pelo TST ou seja, que tem abrangência nacional 
e não somente por região? 
R: Sim. 
 
5 - Em caso de eventual recurso as razões recursais poderão ser enviadas por e-mail? 
R: Sim poderá. 
 
 
6- Os futuros leilões serão on-line, presenciais ou as 2 formas simultaneamente? 
R: Os critérios serão estabelecidos pelo município que seguirá a legislação vigente à época do certame. 
 
 
7- Serão aceitos envelopes remetidos pelo correio? 
R: Sim, desde que chegue no prazo estabelecido no edital. 
Data limite para a entrega da documentação: 03/08/2022, das 08h00min às 11h30min e das 13h30min 

às 17h00min, a responsabilidade da entrega for posterior ao estabelecido no edital é de 

responsabilidade do licitante. 

 
 
8 - Complementando pedido de esclarecimentos: Para os documentos que não tem validade, qual 

validade será considerada? 

R: São de 90 dias da expedição. 
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