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 Realizados mais de 4.000 (quatro mil) leilões entre judiciais e extrajudiciais em todo seu 
percurso e mais de 5.500 (cinco mil e quinhentos) lotes apregoados, sendo notório à atuação e 
reconhecimento no mercado, inclusive sendo prestigiado pelos principais Tribunais do Brasil.
 Em 2015 o relatório anual de fechamento concretizou-se em aproximadamente em 700 leilões 
realizados, sendo destes 75% imóveis, superando expectativas e meta. Quanto aos leilões híbridos, 
realizando mensalmente para Bancos, Tribunais e orgãos públicos em média 3 grandes leilões desta 
modalidade, com índices de vendas entre 50% a 65%, neste ano de 2016, já realizamos mais de 1.120 
leilões, sendo uma média de 140 ao mês.
 Contamos ainda com uma completa estrutura de trabalho e atendimento, dispondo de 
auditórios próprios para realização dos leilões nas formas presencial e online, equipados com 
computadores modernos, hardwares e plataforma própria (softwares) para transmissão dos eventos 
via internet, que podem ser acompanhados em qualquer lugar do mundo e em tempo real.

 O lei loeiro Denys Pyerre 
(JUCESP n° 786) e seus prepostos 
atuam no segmento de lei lões 
judiciais e extrajudiciais onl ine,  
presenciais e híbr idos,  atuando neste 
mercado desde 2009,  sendo o 
escritór io pioneiro no mercado de 
lei lões eletrônicos,  e que hoje se 
encontra consol idado no mercado.

APRESENTAÇÃO
LEILÃO JUDICIAL
ELETRÔNICO

MISSÃO
VISÃO & VALORES

Excelência na realização de leilões extrajudiciais e judiciais, presenciais e eletrônicos,
com transparencias, oferecendo oportunidades para investidores, recuperação de
ativos para os comitentes e tribunais.

MISSÃO

Alcançar o estimado 85% de índice de vendas
e ser a melhor opção no mercado de leilões e pregões do Brasil.

VISÃO

- Respeito: Agir com presteza, lealdade e seriedade com todos.
- Proatividade: Superar a expectativa com foco no melhor resultado.
- Comprometimento: Responsabilizar-se além do esperado, dedicando-se por
inteiro e pela equipe.
- Paixão: Empenho e entusiasmo no projeto, visando satisfação e crescimento.

VALORES

NOVA SEDE
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NOSSOS PRINCIPAIS
ATRIBUTOS

 Prezamos pela excelência na prestação dos nossos serviços,  visando sempre 
garantir  a transparência e a igualdade dentro dos certames.

Atuamos com o leilão eletrônico desde 2009, sendo uma das primeiras empresas
habilitadas no Tribunal de Justiça de São Paulo.

PIONEIRISMO

Escritório e leiloeiros atuantes nos tribunais de
TJ/SP, TJ/MS, TJ/RS, TJ/PE, TJ/GO, TJ/DF, TJ/AL, TJ/TO, TJ/SC, TJ/PR e TJ/RJ.

HABILITAÇÃO

Sistema tecnológico de leilões eletrônicos atualizado diariamente com as melhores
ferramentas do mercado.

INOVAÇÃO

Recentemente, o escritório mudou para uma nova sede, com auditório na região
de Alphaville, situada na Alameda Rio Negro, nº 161, com toda estrutura para facilitar
o acesso de interessados aos seus leilões.

LOCALIZAÇÃO

Graças ao trabalho de saneamento a possíveis nulidades existentes no processo,
hoje, reconhecido no mercado pelo baixo índice de cancelamentos em seus leilões.

BAIXO ÍNDICE DE CANCELAMENTOS

Contamos com uma vasta equipe especializada em leilões judiciais e extrajudiciais,
que acompanha o processo desde o início do ato até a finalização de leilão.

KNOW HOW

Parcerias com grandes jornais internacionais
na busca por grandes investidores.

PRESENÇA INTERNACIONAL

Atinge elevado índice de excelência e eficiência em seu atendimento, sendo comprovado
pelo renomado site “Reclame Aqui”,onde não há registro de reclamações.

EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO



Pág. 03

Quem usa?

Nova �pansão para:

 O sistema do Lei lão Judicial  Eletrônico 
vem sendo uti l izado por Tr ibunais do Brasi l  
inteiro e Bancos.

• CONSTRUTORAS
• COOPERATIVAS
• FINANCEIRAS
• FUNDOS DE PENSÃO
• GRANDES EMPRESAS

BENEFÍCIOS:

1. AMPLA PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO

2. MAIOR TRANSPARÊNCIA NOS LEILÕES

3. EVITA-SE O CONLUIO ENTRE OS
LICITANTES

4. AUMENTO DO VALOR DE ARREMATAÇÃO
DOS BENS

5. AGILIDADE NOS PROCEDIMENTOS

6. ELEVA A CONCLUSÃO E FINALIZAÇÃO
DOS CONTRATOS INADIMPLENTES

7. O LEILÃO JUDICIAL ELETRÔNICO
DETÉM UM GRANDE KNOW-HOW

8. OS COMITENTES NÃO PRECISAM
ALOCAR FUNCIONÁRIOS

9. NOSSO ESCRITÓRIO TEM ACESSO 
A GRANDE CANAIS DE COMUNICAÇÃO.  

10. O LEILÃO JUDICIAL ELETRÔNICO
PODE SER TRANSMITIDO DE VÁRIOS LOCAIS.

11. CONFECÇÃO DOS EDITAIS E INTIMAÇÕES
PARA FUNCIONÁRIOS PRÓPRIOS DO
LEILOEIRO.

 A comercialização dos bens imóveis sugere 
um trabalho especial de busca e de convencimento de 
potenciais investidores e do público consumidor final.
 Os investidores potenciais podem ser 
investidores financeiros nacionais e internacionais, 
fundos de investimentos, construtoras, que buscam 
um investimento seguro com resultados de médio e 
longo prazo, consumidor final, ou investidores 
estratégicos. Esse tipo de público é muito específico e 
merece uma estratégia comercial direcionada, que 
será feita via Road Shows, jornais, TV, dentre outras 
mídias.
 Entendemos que devemos chegar até esse 
público para que seja possível mostrar de perto, 
pessoalmente, as características dos bens, sua 
documentações, viabilidade econômica e etc.

• BANCOS: CAIXA, HSBC, UNICRED,
PANAMERICANO E SANTANDER.

• TRIBUNAIS DO BRASIL

ESTRATÉGIA
COMERCIAL
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COMO
PARTICIPAR?

PORTAL DE FÁCIL NAVEGAÇÃO
& TECNOLOGIA OFERECIDA

 Possuímos tecnologia própria e de últ ima 
geração,  cr iada por nossa equipe de tecnologia e 
desenvolvimento de sistema. Como resultado,  
temos:

• Melhorias constantes na plataforma: O fato da plataforma 
ter sido desenvolvida internamente facilita e agiliza as 
constantes atualizações e melhorias, possibilitando inclusive 
a customização de acordo com o cliente.

• Segurança e estabilidade: Nosso banco de dados 
destaca-se pela segurança, estabilidade, performance e 
rapidez. A ferramenta de gerenciamento possibilita, ainda, 
que sejam emitidos diversos relatórios de desempenho, 
acompanhamento e resultados de leilões em tempo real.

 Para participar dos leilões, basta que o interessado 
(seja ele pessoa física ou jurídica no gozo de seus direitos 
civis) cadastre-se no site com login e senha, leia e concorde 
com o “Termo de Aceite”, e encaminhe cópias autenticadas 
de seus documentos pessoais. O acesso ao sistema será 
liberado após checagem dos mesmos, conferindo maior 
segurança aos certames, evitando assim fraudes ou 
conluios (combinação de valores entre os participantes), 
tudo isso de forma ágil e prática.

 Após a liberação, o licitante poderá lançar em qualquer dos nossos 
leilões. Sendo vencedor, deverá efetuar o pagamento da guia de depósito 
judicial vinculada ao processo, bem como do boleto de comissão do leiloeiro. 
Ambos são enviados automaticamente no endereço de e-mail informado no 
ato do cadastro.

ACESSE O SITE
E CADASTRE-SE.

ENCAMINHAR CÓPIAS AUTENTICADAS
DOS DOCUMENTOS SOLICITADOS.

PRONTO! 
APÓS A APROVAÇÃO

SEU ACESSO SERÁ LIBERADO.
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LEILÃO JUDICIAL ELETRÔNICO
NO GOOGLE.COM

Pesquisas ao site:

 Alguns números que fazem a diferença e são indicadores de qualidade do público 
que frequenta as páginas do Leilão Judicial Eletrônico.

1° Lugar na busca do Google por “Leilão Judicial Eletrônico” 1° Lugar na busca do Google por “Leilão Eletrônico”

1° Página na busca do Google por “Leilão Judicial”

Sendo assim uma empresa que se destaca das demais no segmento de leilões eletrônicos.
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VANTAGENS DO
LEILÃO JUDICIAL ELETRÔNICO

LANCE ONLINE

SOFTWARE EXCLUSIVO

AMPLA
DIVULGAÇÃOMELHORES

RESULTADOS

INFORMAÇÕES
LOGÍSTICAS E 
GESTÃO DE ATIVOS

 A principal vantagem do leilão eletrônico é possibilitar uma maior visibilidade ao evento, 
possibilitando que mais compradores participem do leilão, uma vez que não precisam se deslocar até 
um local, além de toda segurança e transparência garantida pelo sistema.

 O cliente possui uma visão completa do evento, acompanhando de forma macro e com acesso 
a todo histórico e gráficos ilustrados com encerramento do pregão.

Os lances podem ser 
ofertados por meio da 
internet, de qualquer 
lugar do mundo, sem 
necessidade de 
deslocamento até o 
local da hasta.

Maior disputa, mais 
arrematações com 
elevação do valor de 
venda. A comissão 
do Gestor é paga 
pelo arrematante.

São disponibilizados em 
nosso sistema: descrição 
detalhada dos bens, fotos, 
vídeos, matrícula, certidões, 
laudo de avaliação, auto de 
arrematação, guias de 
pagamentos e outras 
informações.

Todos os atos são realizados pelo 
Gestor: análise dos autos, 
confecção de editais, divulgação, 
transmissão dos leilões, 
recebimentos, auto de 
arrematação e esclarecimento aos 
interessados em adquirir os bens.

Publicações em jornais 
de grande circulação, 
redes sociais (facebook 
e twitter), rádios e 
televisões atraindo a 
atenção de inúmeros 
interessados.

Sistema totalmente seguro, 
transparente e muito 
democrático, sendo benéfico até 
para o devedor, uma vez que os 
bens leiloados serão vendidos 
por preço próximo ao valor de 

mercado.
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ESTRATÉGIA DE PUBLICIDADE
& MARKETING

Veja aba�o alguns jorna� que anunciam�:

 O Lei lão Judicial  Eletrônico possui  grandes parceiros para as 
divulgações.

 O Leilão Judicial Eletrônico possui grandes parceiros para as divulgações, dispondo de uma 
equipe interna de marketing especializada em Mídia Digital e criação de campanhas publicitárias para 
leilões judiciais e extrajudiciais.

 Para que os eventos tenham o sucesso esperado, a divulgação nos canais corretos é 
fundamental. Assim, dedicamos um olhar exclusivo para cada leilão, identificando qual seu 
público-alvo, de modo a alcança-lo com eficiência por meio das mais diversas mídias. Além da 
divulgação dos eventos nos principais meios de comunicação, como televisão, jornais de circulação 
nacional e regional e redes sociais (facebook e twitter), contamos com call center ativo e passivo. 
Também dispomos de um expressivo mailing list de investidores e empresas de diversos segmentos 
que recebem periodicamente nossos anúncios digitais (e-mail) e físicos (catálogos com fotos e 
descrição de ativos comercializados).

 Nossa equipe de design estratégico é muito elogiada, pois trabalha a arquitetura de informação 
de forma clara e intuitiva, apresentando o que é de mais relevante ao usuário. 

 Como consequência desse trabalho, o site www.leje.com.br é percebido e descrito por seus 
visitantes como: objetivo, claro e prático.

 Este Gestor se destaca no mercado nacional pela maneira ampla de divulgação de seus leilões, 
reunindo nos certames que conduz um elevado número de participantes, pois a grande concorrência 
entre os interessados possibilita que os bens sejam arrematados por um valor mais elevado.
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JORNAIS
& E-MAIL MARKETING

Model� de anúnci� em Jorna�.

Trabalham� com d�par� de E-mail Marketing:

 E-mail Marketing:
 Disparo de e-mail marketing para base própria de aproximadamente 3 milhões de 
inscritos.  Está é uma base de e-mails de alta qualidade e segmentada com pessoas 
interessadas em leilão. Não trabalhamos com compra de mailing.

*Modelo de publicação no jornal Folha de São Paulo. *Modelo de publicação no jornal Agora.
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REDES SOCIAIS
& CATÁLOGOS

Red� Socia� (Facebook, Twitter e Youtube).

Model� de Catálog� & Informativ�:

 Criamos conteúdo especifico para cada leilão em redes sociais, com estratégia de marketing.

 Em nossas redes socias (facebook, twitter e youtube), fazemos investimentos para divulgar nossos 
leilões com fotos e videos dos bens, alcançando até 165.000 pessoas, esclarecendos possiveis dúvidas e 
auxiliando nossos seguidores em como se cadastrar e participar de nossos leilões.

 Contamos hoje com mais de 5.600 pessoas acompanhando diariamentos nossas publicações 
referentes as oportunidades de leilão.

* Modelo de catálogo para divulgação em grande escala (04 páginas).

* Modelo de catálogo para divulgação em grande escala (04 páginas).

*122.359 pessoas alcançadas. *164.422 pessoas alcançadas.



Onde  �tam�?
São Paulo (São Paulo)

Alagoas (Maceió)

Bahia (Salvador)

Ceará (Fortaleza)

Distrito Federal (Brasília)

LEJE.COM.BR

FONE: (11) 3969.1200
Sede (Matriz) Alameda Rio Negro, n° 161 - Edifício West Point

10° Andar - Sala 1.001
CEP.: 06454-000 - Alphaville, Barueri/SP.

Goiás (Goiânia)

Mato Grosso (Cuiabá)

Mato Grosso do Sul (Campo Grande)

Minas Gerais (Belo Horizonte)

Paraíba (João Pessoa)

Paraná (Curitiba)

Pernambuco (Recife)

Rio de Janeiro (Rio de Janeiro)

Rio Grande do Sul (Porto Alegre)

Santa Catarina (Florianópolis)


