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01ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAMPINAS-SP 

 

EDITAL DE HASTA PÚBLICA do bem abaixo descrito, conhecimento de eventuais interessados na lide e de intimação 
dos executados AUTIC AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO INDUSTRIAL LTDA EPP (CNPJ/MF: 68.255.462/0001-
93), MAURICIO PERISSSINOT (CPF/MF: 966.623.528-53) e FRANCISCO PERISSINOT (CPF/MF: 119.334.338-09): 

  
O MM. Juiz de Direito Thiago Henrique Teles Lopes, da 01ª 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 por Quantia Certa, ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/0001-91) contra AUTIC AUTOMAÇÃO E 
INSTRUMENTAÇÃO INDUSTRIAL LTDA EPP (CNPJ/MF: 68.255.462/0001-93), MAURICIO PERISSSINOT (CPF/MF: 
966.623.528-53) e FRANCISCO PERISSINOT (CPF/MF: 119.334.338-09) - Processo nº 1000756-53.2014.8.26.0114 que 

foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: 

 
A praça única terá início no dia 01 de novembro de 2016, às 10:30 hs e se encerrará no dia 24 de novembroo de 2016, às 
10:30 hs. 
  
A Praça será conduzida pela Gestora Judicial LUT - Intermediação de Ativos e Gestão Judicial Ltda.  
 
Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal 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. 
 

RELAÇÃO DOS BENS 
 
Bem: “Um veículo Fiat Marea, modelo Weekend SX, Placa DBY-4016, cor verde metálico, chassi 9b0185713y7032202, 
ano/modelo 1999/2000, veículo em regular estado de conservação, com interior condizente com o estado geral do veículo, 
pneus gastos e avaria pequena no paralama traseiro esquerdo.Avaliação: R$ 9.000,00 (nove mil reais) em outubro de 
2015. Depositário: Maurício Perissinot (CPF/MF: 966.623.528-53) Localização do bem: Rua Rosa Belotto Grande, nº 
584- Jardim Novo Cambuí, CEP:13076-435, Campinas -SP. Valor da causa: R$ 28.101,21 (vinte e oito mil cento e um 
reais e vinte e um centavos), atualizado até maio de 2016. OBS: Compete apenas ao interessado no(s) bem(ns) eventual 
pesquisa de débito junto aos diversos Órgãos. Não consta dos autos a existência de causas ou recursos pendentes de 
julgamento sobre o bem a ser arrematado. Nada mais.” 
 
 

 
   Eu,                                                                                                      escrivã (o) subscrevi. 

 
 
 
 
 

__________________________________________ 
Thaiago Henrique Teles Lopes 

Juiz de Direito 
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