
EDITAL DE 1º E 2º HASTA INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS: 

JOSÉ LUCIANO MOREIRA, CARLOS EDUARDO PECHT, VALDECI 
FRANCISCO COSTA, DIEGO ELIAS FERNANDES SOARES DA 

SILVA, WILLYS MENDES JÚNIOR, TIAGO ARAÚJO SIQUEIRA, 
JAILSON JESUS DOS SANTOS, JAILTON JESUS DOS SANTOS, 
RAIMUNDO NILSON PEREIRA DA SILVA, CLAUIDNEI GOMES 

CARIAS, JONATHAS FERREIRA DA SILVA, ROGÉRIO SILVA 
VIEIRA, DIEGO VINICIUS TEBOM, IGOR RODRIGO DOS 

SANTOS HUMBERTO ALVES DE MENEZES, ALEX LUIZ VILLA as 
partes abaixo especificadas e a quem mais interessar possa, em 

complemento ao anteriormente publicado. 
 

O Dr. NELSON AUGUSTO BERNARDES DE SOUZA, MM. Juiz de 
Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Campinas - SP, na 
forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1ª e 2ª 

Hasta, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que 
pelo D. Juízo processam-se os autos do Processo nº 0027032-

70.2016.8.26.0114, que o Ministério Público do Estado de São 

Paulo propõe em face de José Luciano Moreira e outros, onde foi 

designado o leilão dos bens descritos abaixo, nos termos do art. 4º A, 
§3º, da Lei nº 9.613/98 e do Provimento nº 017/2016, da 

Corregedoria Geral de Justiça, e das regras expostas a seguir: 
 

LEILÃO 296 – RELAÇÃO DE BENS: 
 

(LOTE 01): 
Veículo: VW/Fusca 1300 L – Cor Branca, Ano: 1979, Placa: BNY 

8016, Combustível: Gasolina, Chassi: BJ8811994, Renavam: 
393068358 - KM: 68.096km 
Avaliação: R$ 6.300,00 – 09/01/2017 

 
(LOTE 02): 

Veículo: VW/Gol 1.0Flex - 2 Portas, Cor Cinza, Ano: 2008, Placa: 
DXS 5724, Combustível: Gasolina/Álcool, Chassi: 

9bwca05w78t186143, Renavam: 957368186 - KM: 159.397km 
Avaliação: R$ 13.519,80 – 09/01/2017 

 
(LOTE 03): 
Veículo: VW/Golf 1.6 Plus - 4 Portas, Cor Preta, Ano: 2003/2004, 

Placa: CWN 8274, Combustível: Gasolina, Chassi: 
9BWAA01J844020445, Renavam: 820072605 - KM: 136.329km 

Avaliação: R$ 16.400,00 – 09/01/2017 
 

(LOTE 04): 
Veículo: GM/Blazer DLX 4.3 4x4 – Câmbio Automático -Tipo 

Camioneta, Cor Preta, Ano: 1998, Placa: CXV 5809, Combustível: 
Gasolina/GNV, Chassi: 9BG116DWWWC918464, Renavam: 
717760014 - KM: 214.468km 

Avaliação: R$ 17.200,00 – 09/01/2017 
 

 
 



(LOTE 05): 

Veículo: I/HYUNDAI/Veloster – Câmbio Automático, Cor Preta, Ano: 
2011/2012, Placa: EXZ 5026, Combustível: Gasolina, Chassi: 

KMHTC61CBCU018628, Renavam: 429553021 - KM: 92.617km 
Avaliação: R$ 47.494,00 – 09/01/2017 
 

(LOTE 06): 
Veículo: I/KIA/Picanto EX2 1.0 L, Cor Prata, Ano: 2009, 

Placa: ELR 0336, Combustível: Gasolina, Chassi: 
KNABA24429T732525, Renavam: 170475417 - KM: 125.435km 

Avaliação: R$ 18.783,00 – 09/01/2017 
 

(LOTE 07): 
Veículo: PEUGEOT/207 Passion XR, Cor Cinza, Ano: 2010, Placa:  
ASZ 1760, Combustível: Álcool/Gasolina, Chassi: 

9362NKFWXBB040713, Renavam: 232109044 - KM: 116.883km 
Avaliação: R$ 20.064,00 – 09/01/2017 

 
(LOTE 08): 

Veículo: FORD/Ecosport XLS 1.6 Flex, Cor Cinza, Ano: 2006, Placa: 
DQW 8221, Combustível: Álcool/Gasolina, Chassi: 

9BFZE12P568624949, Renavam: 00876217501 - KM: não consta no 
laudo de avaliação. 
Avaliação: R$ 17.861,60 – 09/01/2017 

 
(LOTE 09): 

Veículo: VW/Golf 1.6 SR – 4 Portas, Cor Azul, Ano: 2000, Placa: 
CTB 4090, Combustível: Gasolina, Chassi: 9BWCG41J7Y4018089, 

Renavam:731323084 - KM: 231.123km 
Avaliação: R$ 16.055,95 – 09/01/2017 

 
DOS BENS – As fotos e a descrição detalhada de cada bem estão 
disponíveis no laudo de avaliação disponibilizado no site 

www.rmcleiloes.com.br. Os bens serão vendidos no estado em que se 
encontram. No período de visitação, os interessados poderão 

examinar detidamente os bens ofertados, podendo contar com a 
assessoria de técnicos de sua confiança e, independente de 

comparecimento, declaram pleno conhecimento de que os veículos 
são usados, não foram revisados ou recondicionados e não estão em 

período de garantia do fabricante, ficando as despesas com 
manutenção e a regularização junto aos órgãos competentes, 
inclusive inspeção ambiental e outras vistorias, quando exigidas, por 

sua conta e risco, não respondendo o leiloeiro ou o Juízo por 
quaisquer vícios. 

 
DÉBITOS: Constam débitos de IPVA/Taxas/Multas, que podem ser 

consultados através do site www.detran.sp.gov.br. Eventuais ônus 
sobre os bens correrão por conta do arrematante, exceto os débitos 

passíveis de sub-rogação no valor da arrematação, nos termos do 
art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. Serão de inteira 
responsabilidade do arrematante todas as providências e despesas 

necessárias para a imissão na posse do bem. 

http://www.detran.sp.gov.br/


 

DA VISITAÇÃO E LOCAL DOS BENS – As datas e horários das 
visitações constarão do site da gestora RMC LEILÕES: 

www.rmcleiloes.com.br. 
 
DA HASTA PÚBLICA – 1º Leilão terá início no dia 05/03/2020, 

às 15:00h e se encerrará dia 09/03/2020, às 15:00h, onde 
somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da 

avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, 
seguir-se-á, sem interrupção, ao 2ª Leilão, que terá início no dia 

09/03/2020, às 15:00h e se encerrará em 30/03/2020, às 
15:00h, onde serão aceitos lances não inferiores a 40% do valor 

atualizado da avaliação. 
 
DOS LANCES – Os lances deverão ser ofertados exclusivamente pela 

Internet, através do Portal www.rmcleiloes.com.br, respeitado o valor 
mínimo fixado pelo juízo. 

Será admitida oferta de lance condicional até o encerramento da 
alienação, a qual será apreciada exclusivamente nos Lotes que não 

alcancem lances iguais ou superiores aos seus valores mínimos 
estipulados, ficando este sujeito à aprovação do juízo competente, 

obrigando o proponente de forma irrevogável e irretratável desde sua 
oferta. Eventual aceitação será comunicada ao vencedor1 que se 
declara ciente e concorde com as exigências e condições constantes 

do edital, devendo proceder ao pagamento do preço ofertado e 
comissão do leiloeiro no prazo de 24 horas a contar da comunicação, 

cuja inércia acarretará as penalidades legais. 
 

DA AVALIAÇÃO: O valor da avaliação foi apurado em laudo técnico 
realizado em 09/01/2017, conforme íntegra disponível no portal RMC 

e, terá seus valores atualizados até a data de abertura da 
hasta pública, conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP.  
 

DO CONDUTOR DO LEILÃO – O leilão será conduzido pelo Leiloeiro 
Oficial, Carlos J. R. Ribeiro, matriculado na JUCESP sob o nº 873. 

DO PAGAMENTO – O arrematante deverá efetuar o pagamento do 
preço do bem arrematado, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas 

após o encerramento do leilão e/ou comunicado do aceite da 
proposta, através de guia de depósito judicial em favor do Juízo 

competente, sob as penas da lei. 
 
DA COMISSÃO - O arrematante deverá pagar à RMC LEILÕES – 

GESTOR JUDICIAL, a título de comissão, o valor correspondente a 5% 
(cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem, cujo valor 

não estará incluído no valor lance e não será devolvido em nenhuma 
hipótese, salvo as situações legalmente previstas, deduzindo-se as 

despesas incorridas, conforme previsto no Provimento do Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo CSM Nº 1625/2009. 

 

 
1 O lance condicional deve ser oferecido acessando a opção proposta, mediante acesso ao 
portal RMC Leilão através de utilização senha pessoal. A aceitação será comunicada através 

do e-mail informado no cadastro do usuário. 

http://www.rmcleiloes.com.br/
http://www.rmcleiloes.com.br/


DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão da 

RMC LEILÕES – GESTOR JUDICIAL deverá ocorrer em até 24 (vinte e 
quatro) horas a contar do encerramento do leilão, através de 

depósito bancário em nome de: CARLOS J. R. RIBEIRO, CPF 
081.767.058/02, na conta corrente nº 7649-X, da agência 5966-8, do 
Banco do Brasil. 

 
DA RETIRADA DOS BENS: Os bens deverão ser retirados no local 

onde se encontram depositados. 
  

Todas as regras e condições do leilão estão disponíveis no Portal 
www.rmcleiloes.com.br. 

 
Consigne-se que fica(m) o(s) RÉUS, SEUS ADVOGADOS E DEMAIS 
INTERESSADOS, devidamente INTIMADOS através do presente, se 

não o forem pessoalmente ou por qualquer outro meio. 
 

Campinas/SP, 22 de novembro de 2019. 
 

_______________________________________ 
Dr. Nelson Augusto Bernardes de Souza - Juiz de Direito 

http://www.rmcleiloes.com.br/

