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06ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAMPINAS DO ESTADO DE SÃO PAULO/SP 
 
 

EDITAL DE HASTA PÚBLICA do bem abaixo descrito, conhecimento de eventuais interessados na lide e de intimação 
do executado SELCON ELETRICIDADE LTDA. (CNPJ/MF: 48.187.058/0001-12):  
  
O MM. Juiz de Direito Gilberto Luiz Carvalho Franceschini, da 06ª Vara Cível da Comarca de Campinas/SP, na forma da 
lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que, por este Juízo, 
processam-se os autos da Execução de Título Extrajudicial, ajuizada por TORMEL COMERCIAL LTDA. (CNPJ/MF 
56.807.183/0001-06) contra SELCON ELETRICIDADE LTDA. (CNPJ/MF: 48.187.058/0001-12) - Processo nº 0023986-
83.2010.8.26.0114 que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: 
 
A 1ª praça terá início em 07 de fevereiro de 2017, às 10h e se encerrará em 07 de março de 2017, às 10h.  
 
A Praça será conduzida pela Gestora Judicial LUT - Intermediação de Ativos e Gestão Judicial Ltda e pelo Leiloeiro Oficial 
Cezar Augusto Badolato Silva, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP, sob o n° 602. 
 
Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal http://www.lut.com.br/ 
 
O arrematante deverá pagar à Gestora Judicial LUT, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) 
sobre o preço de arrematação do bem. Tal valor será devido à Gestora Judicial LUT pelo arrematante ainda que haja a 
desistência da arrematação, assim como será devido pelo exequente nos casos de adjudicação do bem e pelo executado 
nos casos de acordo e remição, conforme Condições de Venda e Pagamento do leilão. 
 
A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notificações pessoais e dos respectivos patronos.                   
 
 

RELAÇÃO DOS BENS 
 
Bens: 1 – Um veículo marca Fiat Uno Mille, cor cinza, ano/modelo 1991, combustível gasolina, Renavam 434460885, 
placas BFL 9932. Valor de avaliação: R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais). 
 
 2 – Um veículo marca VW Kombi, cor branca, ano/modelo 1991, combustível gasolina, Renavam 431391343, placas CKX 
6153. Valor de avaliação: R$ 7.600,00 (sete mil e seiscentos reais). 
 
 3 – Um veículo marca Honda XR 200R, cor roxa, ano/modelo 1999, combustível gasolina, Renavam 718268504, placas 
CTN 3884. Valor de avaliação: R$ 4.891,00 (quatro mil, oitocentos e noventa e um reais). 
 
 4 – Um veículo marca Audi A3 1.8T, cor prata, ano/modelo 2002, combustível gasolina, Renavam 775649732, placas 
DGG 8778. Valor de avaliação: R$ 21.862,00 (vinte e um mil, oitocentos e sessenta e dois reais). 
 
  Localização: Av. Governador Pedro de Toledo, nº 1642, Bonfim, Campinas – SP. Depositário:  Matheus Angelini 
Carvalho (CPF/MF 281.356.598-90). Valor da causa: R$ 4.954,57 (quatro mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e 
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cinquenta e sete centavos), em 04/2010. Valor total de avaliação: R$ 39.153,00 (trinta e nove mil, cento e cinquenta e 
três reais). OBS: Compete apenas ao interessado no(s) bem(ns) eventual pesquisa de débito junto aos diversos Órgãos. 
 
 

 
 Eu,                                                                                              escrivã (o) subscrevi. 

 
 
 

______________________________ 
Gilberto Luiz Carvalho Franceschini 

Juiz de Direito 

 


