
 

Leilão Extrajudicial Eletrônico 

Alberto José Marchi Macedo, leiloeiro oficial inscrito na JUCESP nº 978, autorizado pelo 

COMITENTE WELLINGTON FERREIRA DE AMORIM, brasileiro, casado, advogado, RG nº 

28.095.749-X (SSP/SP), CPF/MF nº 273.107.458-25, realizará PÚBLICO LEILÃO, de modo 

online, no dia 03/08/2019 às 11:00 horas, em PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo igual 

ou superior à R$ 37.201,00 (trinta e sete mil e duzentos e um reais), encerrando-se no dia 

06/08/2020, às 11:00hrs, sendo que não havendo licitante, fica desde já designado o 

SEGUNDO LEILÃO no dia 06/08/2020 às 11:00 horas, encerrando-se no dia 03/09/2020, 

ocasião em que não serão aceitos lances inferiores a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) 

Descrição do Bem: 01 Veículo, GM CHEVROLET, I/GM CAPTIVA SPORT V6AWD, Cor Prata, 

Gasolina, ANO/MODELO 2011/2011, Placas FDK-3635, RENAVAM 00463622715. Veículo 

em excelente estado de conservação. Bateria nova. Não faz nenhum barulho. Muito 

confortável. Não tem sinistro. Segurado pela Bradesco Seguros (100% da tabela Fipe). 

Avaliado pela TABELA FIPE AGOSTO de 2020 em R$ 37.201,00 (trinta e sete mil e 

duzentos e um reais) 

CONDIÇÕES DE VENDA: DOS LANCES: O presente Leilão será efetuado na modalidade 

“ON-LINE”, os interessados deverão cadastrar previamente no portal para que participem do 

Leilão eletrônico fornecendo todas as informações solicitadas, sendo que os lances deverão 

ser fornecidos através de sistema eletrônico do gestor www.albertomacedoleiloes.com.br e 

imediatamente divulgados on-line, de modo a viabilizar a preservação do tempo real das 

ofertas. Não será admitido sistema no qual os lanços sejam remetidos por e-mail e 

posteriormente registrados no site do gestor, assim como qualquer outra forma de 

intervenção humana na coleta e no registro dos lanços. Sobrevindo lance a menos de três 

minutos para o encerramento do horário do leilão acima referido, o sistema prorrogará 

automaticamente e sucessivamente por mais três minutos, a cada novo lance, dando-se 

igualdade de condições aos licitantes, fechando-se após 3 minutos em que não sobrevier 

nenhum lance após o último ofertado. O incremento mínimo obrigatório é de R$ 500,00 

(quinhentos reais), para o fim de lanços superiores ao lanço corrente, conforme artigo 16, do 

Provimento CSM nº 1.625/2009. 

DO PAGAMENTO: O Arrematante deverá depositar no prazo improrrogável de 24 horas o 

valor do lance vencedor, por meio de depósito bancário (DOC ou TED), na conta a ser 

informado pelo leiloeiro. 

DA COMISSÃO DO LEILOEIRO: A comissão do leiloeiro será de 5% (cinco por cento) sobre 

o valor de arrematação, a ser paga pelo Arrematante, no prazo de até 24 horas após o 

encerramento do leilão, através de depósito bancário em dinheiro na conta a ser indicada 

pelo Leiloeiro.  

DO AUTO DE ARREMATAÇÃO: Após a efetiva liquidação dos pagamentos acima, será 

lavrado o auto de arrematação pelo leiloeiro, concedendo o direito ao arrematante de obter 

o CLRV do comitente para transferência do veículo.  

http://www.albertomacedoleiloes.com.br/


 

DAS PENALIDADES: Nos termos do DEC. 21981 de 1932, o leiloeiro tem o direito de exigir 

no ato da compra, a pagar os preços e a receber a coisa vendida. Se o ARREMATANTE não 

realizar o pagamento no prazo marcado, o leiloeiro ou o proprietário da coisa vendida terá a 

opção para rescindir a venda, perdendo neste caso o arrematante o sinal dado, do qual serão 

descontadas pelo leiloeiro a sua comissão e as despesas que houver feito, entregando a 

saldo a seu dono, dentro de 10 dias, – ou para demandar o arrematante pelo preço com os 

juros de mora, por ação executiva, instruída com certidão do leiloeiro em que se declare não 

ter sido completado o preço da arrematação no prazo marcado no ato do leilão. O não 

pagamento do preço da aquisição e/ou da comissão do leiloeiro oficial implicará ao ofertante 

remisso eventual imposição de multa de 20% sobre o valor do lanço.  

FALE CONOSCO: Eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas no escritório do Leiloeiro 

Oficial, na Rua Nestor Pestana, nº 125 - Cj. 74 - Consolação - São Paulo/SP, CEP 01303-010 

– Tel. (11) 3227-4101, E-mail: alberto@albertomacedoleiloes.com.br.  

OBS: A venda será efetuada em caráter “AD CORPUS” e no estado de conservação em que 

se encontra, sem garantia, sendo que a verificação dos documentos, gravames/credores 

bem como de área serão de responsabilidade do arrematante, sendo responsável por 

eventual.  

 

TAXAS E IMPOSTOS: Eventuais taxas ou impostos incidentes sobre o bem correrão por 

conta do arrematante ou adjudicante, com exceção dos débitos do § único do artigo 130 do 

CTN, que se sub-rogam sobre o preço do bem. “Despesas gerais relativas à desmontagem, 

transporte e transferência patrimonial do bem arrematado, baixa de gravames e imissão na 

posse serão de responsabilidade do arrematante, junto ao MM. Juízo da causa”.  

 

 

Alberto José Marchi Macedo  

JUCESP nº 978 

mailto:alberto@albertomacedoleiloes.com.br

