
 

 

 

 

 

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL 

Edital de 1º e 2º Leilão de BEM MÓVEL e para intimação do requerido FABIO APARECIDO DA SILVA 

EVANGELISTA (CPF 343.594.918-08), sua cônjuge, se casado for, do credor tributário ESTADO DE SÃO PAULO 

e demais interessados, expedido nos autos da AÇÃO MONITÓRIA – EM FASE DE EXECUÇÃO nº 4002611-

50.2013.8.26.0114 em trâmite na 10ª Vara Cível da Comarca de Campinas, Estado de São Paulo/SP, requerida 

por VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA. (CNPJ 02.449.871/0003-84). 

O Dr. Mauricio Simões de Almeida Botelho Silva, Juiz de Direito, na forma da Lei, etc., nos termos do Art. 881, 

§ 1º do CPC, FAZ SABER que levará a leilão o bem abaixo descrito, através do portal de leilões on-line da GAIA 

LEILÕES (www.gaialeiloes.com.br), em condições que segue: 

1. DESCRIÇÃO DO BEM: Veículo marca/modelo Fiat/Uno Mille EX, ano fabricação/modelo 1999/2000, cor branca, 

placa DAX3273, Chassis 9BD158018Y4085510, RENAVAM 00723141215. O motor do veículo não está 

funcionando por algum problema mecânico desconhecido. Ademais o veículo possui rodas de ferro com pneus 

completamente desgastados, a carroceria apresenta avarias (amassados) no para-lama dianteiro direito e na 

porta esquerda (do motorista) na altura da maçaneta, a pintura esta queimada, o estofamento em estado 

regular, mas a tapeçaria (carpetes e forração do teto) e guarnições estão desgastados, o mecanismo (trava) do 

banco do motorista apresenta problemas e falta tampa do porta-malas. O hodômetro registrava 164.436 km 

(em 24/10/2020). 

2. AVALIAÇÃO: R$ 3.687,69 (abril/2021 - Conforme Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais do 

TJSP). 

3. ÔNUS: Conforme pesquisa realizada junto ao DETRAN/SP, referido veículo possui débitos de DPVAT, referentes 

ao exercício de 2020, Taxa de Licenciamento, referentes aos exercícios de 2017 a 2021 e multas, no valor de 

R$ 1.206,35 (até 23/04/2021). 

4. DÉBITO EXEQUENDO: R$ 12.896,37 (dezembro/2020 - Conforme fls. 218/219 dos autos). 

5. VISITAÇÃO: Rua João Batista da Silva Pacífico, 170, Jardim Santa Judith, CEP 13042-866, Campinas/SP. Em 

caso de recusa do fiel depositário, o(a) interessado(a) deverá comunicar o MM. Juízo do processo em epígrafe, 

que adotará as sanções cabíveis. 

6. DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão começa em 14/06/2021, às 10hs00min, e termina em 17/06/2021, às 

10hs00min e; 2º Leilão começa em 17/06/2021, às 10hs01min, e termina em 07/07/2021, às 10hs00min. 

7. LEILOEIRA OFICIAL: Os Leilões serão conduzidas pelo Sra. Priscila da Silva Jordão, Leiloeira Oficial, matriculada 

na JUCESP sob nº 1.081. 

8. CONDIÇÕES DE VENDA: Será considerado arrematante aquele que der lance igual ou superior ao valor da 

avaliação (1º Leilão) ou aquele que der lance de valor igual ou superior a 50% do valor da avaliação (2º Leilão). 

O pagamento deverá ser feito de uma única vez, em até 24 horas após ter sido declarado pela Leiloeira Oficial 

como vencedor. 

Caso nos Leilões não haja lance para pagamento à vista, serão admitidas propostas escritas de arrematação 

de forma parcelada, (obrigatoriamente encaminhadas via sistema do site, nos termos do Art. 22, parágrafo 

único da Resolução nº 236 do CNJ), necessário sinal não inferior a 25% do valor da proposta, e o restante em 

até 30 meses, mediante correção mensal pelo índice do E. TJ/SP, prevalecendo a de maior valor, que estarão  
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sujeitas a apreciação pelo MM. Juízo da causa (Art. 891, parágrafo único, Art. 895, §§ 1º, 2º, 7º e 8º do CPC, 

e prazos conforme AI 2132770-30.2017.8.26.0000 do TJ/SP). 

9. PAGAMENTO: O preço do bem arrematado deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco 

do Brasil gerada no https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp, respectivamente, no prazo de até 24 

horas da realização do Leilão. Em até 5 horas após o encerramento do Leilão, cada arrematante receberá e-

mail com instruções para depósito (Art. 884, IV do CPC). 

Não sendo realizado o depósito da oferta no prazo estipulado e/ou o pagamento de sua comissão, a Leiloeira 

Oficial comunicará o fato ao MM. Juízo responsável, informando os lances imediatamente anteriores, para que 

sejam submetidos à apreciação judicial, sem prejuízo da aplicação de sanção prevista no art. 897 do CPC, ao 

arrematante remisso. Além disso, arcará o arrematante remisso com todos os ônus e implicações, decorrentes 

de sua omissão, inclusive, para a obtenção de novos documentos e ressarcimento das despesas para a 

realização do Leilão.  

O inadimplemento autoriza o requerente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do 

arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da ação em 

que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). 

10. COMISSÃO DA LEILOEIRA OFICIAL: 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação (não incluso no valor 

do arremate), e deverá ser paga mediante DOC, TED ou depósito em dinheiro, no prazo de até 01 (um) dia útil 

a contar do encerramento do Leilão na conta da Leiloeira Oficial, que será enviada por e-mail ao arrematante. 

A comissão da Leiloeira Oficial não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação 

for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante, deduzidas as despesas 

incorridas. 

11. INADIMPLEMENTO: Em caso de falta de pagamento ou desistência imotivada do arrematante/proponente a 

qualquer momento, será cobrada multa moratória no valor de 5% (cinco por cento) da arrematação em favor 

da Leiloeira Oficial, sem prejuízo de demais sanções aplicadas pelo MM. Juízo da causa, bem como poderá 

ainda a Leiloeira Oficial emitir título de crédito, para a cobrança de tais valores, encaminhando-o a protesto 

por falta de pagamento, se for o caso, sem prejuízo da execução prevista no artigo 39, do Decreto nº 

21.981/32, além da inclusão do arrematante/proponente nos serviços de proteção ao crédito. 

12. CANCELAMENTO APÓS A PUBLICAÇÃO DO EDITAL: Nos termos do Art. 7º, § 3º da Resolução nº 236 do CNJ, 

caso o(s) Leilão(ões) seja(m) cancelado(s)/suspenso(s) após a publicação do edital, especialmente em razão de 

acordo entre as partes ou pagamento da dívida, será devido o reembolso das despesas suportadas pela 

Leiloeira Oficial, que serão pagas pela parte requerida ou aquela que der causa ao cancelamento. 

13. DÉBITOS E OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE: A venda será efetuada em caráter ad corpus e no estado de 

conservação em que se encontra. Correrão por conta exclusiva do arrematante as despesas gerais relativas à 

desmontagem, transporte e transferência patrimonial do bem arrematado (carta de arrematação, registro, busca 

e apreensão, reintegração de posse e demais providências, nos termos dos Art. 901, “caput”, § 1º e § 2º e Art. 

903 do CPC). Os valores de avaliação e débitos serão atualizados até a data do efetivo Leilão. Em caso de 

inadimplemento, tal informação será encaminhada ao MM. Juízo competente para a aplicação das medidas 

legais cabíveis. 
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14. FRAUDE: Aquele que, tentar fraudar a arrematação, além da reparação do dano na esfera cível - arts. 186 e 

927 do Código Civil, ficará sujeito às penalidades do artigo 358 do Código Penal: Art. 358 - Impedir, perturbar 

ou fraudar arrematação judicial; afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de violência, 

grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem: Pena - detenção, de 2 (dois) meses a 1 (um) ano, ou multa, 

além da pena correspondente à violência. 

15. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Ofício onde estiver tramitando a ação, ou no escritório 

da leiloeira, localizado na Avenida Paulista, 302, conjunto 50, Bela Vista, CEP 01310-000, São Paulo/SP, ou 

ainda, pelo telefone (11) 3135-5689 e e-mail contato@gaialeiloes.com.br. Para participar acesse 

www.gaialeiloes.com.br. 

16. PARTICIPAÇÃO NOS LEILÕES: Os interessados deverão se cadastrar no site www.gaialeiloes.com.br e se 

habilitar acessando a página deste Leilão, para participação on-line, com antecedência de até 01 (uma) hora 

antes do horário previsto para o término do 1º ou do 2º Leilão, observadas a condições estabelecidas neste 

edital. Aquele que se habilitar para o 1º Leilão estará automaticamente habilitado para o 2º Leilão. 

Fica o requerido FABIO APARECIDO DA SILVA EVANGELISTA, sua cônjuge, se casado for, o credor tributário 

ESTADO DE SÃO PAULO e demais interessados INTIMADOS das designações supra, bem como da penhora 

realizada em data de 18/02/2020, caso não seja(m) localizado(s) para a intimação pessoal/postal. Dos autos 

não consta recurso ou causa pendente de julgamento. Será o presente Edital, por extrato, afixado e publicado 

na forma da lei. 

Campinas, 23 de abril de 2021. 

 

Eu, _________________________________, Escrevente, digitei. 

 

Eu, _________________________________, Coordenador(a), subscrevi. 

 

_______________________________________ 

MAURICIO SIMÕES DE ALMEIDA BOTELHO SILVA 

JUIZ DE DIREITO 
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