
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

COMARCA DE MOGI DAS CRUZES  

2ª VARA CÍVEL – FORO DE MOGI DAS CRUZES  

Avenida Candido Xavier de Almeida e Souza, 159, Sala 28,  

Vila Paternio, Mogi das Cruzes/SP, CEP 08780-210  

Fone: (11) 4799-8877 - E-mail: mogicruzes2cv@tjsp.jus.br  

 

Processo n.º:    1001161-61.2013.8.26.0361  - n.º de ordem 2013/000372 – Execução de Título Extrajudicial  

 

Exequente: CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA, CNPJ n.º 

10.965.693/0001-00, na pessoa de seu representante legal. 

 

Executado: EMPREITEIRA PAJOAN LTDA, CNPJ n.º 01.852.107/0001-20, na pessoa de seu representante 

legal; CARLOS ANTÔNIO CARDOSO, CPF n.º 027.316.038-95, e cônjuge CELINA QUIOMI 

FUJISAWA CARDOSO, CPF n.º 057.860.388-82; JOSÉ AUGUSTO CARDOSO FILHO, CPF n.º 

009.546.948-64, e cônjuge se casado for. 

 

Interessados: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES, na pessoa de seu representante legal; DNPM 

– DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL, CNPJ n.º 29.406.625-0001/30, na 

pessoa de seu representante legal; WEGER DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE 

EQUIPAMENTOS PARA AR CONDICIONADO LTDA, CNPJ n.º 07.439.146/0001-87, na pessoa 

de seu representante legal; LOOPBRASIL (BRISTICH CAR AUCTIONS DO BRASIL LEILÕES 

S.A.), CNPJ nº 10.961.121/0001-53, na pessoa de seu representante legal; BYART DESIGN 

(RAZÃO SOCIAL BLACK AND WHITE ACRYLICIND. E COM. DE MÓVEIS LTDA), CNPJ 

08.206.171/0001-83, na pessoa de seu representante legal; EDK MINERAÇÃO, CNPJ nº 

03.018.137/0009-19, na pessoa de seu representante legal; FUJICAC PARTICIPAÇÕES E 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ nº 14.196.929/0001-42, na pessoa de seu 

representante legal; Processos Interessados: 361.01.2008.501264-6, em tramite perante o 

Serviço de Anexo Fiscal da Comarca de Mogi das Cruzes/SP; 12436-09.2012.401.32200, em 

tramite perante a 7ª Vara Federal do Estado do Amazonas; 011824-20.2008.8.26.0278, em tramite 

perante o Serviço de Anexo Fiscal da Comarca de Itaquaquecetuba/SP; 1000126-

10.2014.5.02.0342, em tramite perante a Vara do Trabalho de Itaquaquecetuba/SP; 1008590-

45.2014.8.26.0361, 2ª Vara Cível - Foro de Mogi das Cruzes/SP; 0000090-90.2011.5.02.0341 – 1ª 

Vara do Trabalho de Itaquaquecetuba/SP; 015594-94.2018.8.26.0361 - Embargos de Terceiro 

Cível (Fuji Administração e Participações Ltda.x Cs Brasil Transportes de Passageiros e Serviços 

Ambientais Ltda)  2ª Vara Cível - Foro de Mogi das Cruzes; 1008590-45.2014.8.26.0361, 2ª Vara 

Cível - Foro de Mogi das Cruzes. 

 

Advogados: VINICIUS JOSÉ ZIVIERI RALIO – OAB/SP 195.618; NILZA SALETE ALVES – OAB/SP 312.402; 

MARIA DIRCE GOMES DE OLIVEIRA OAB 252949/SP; CHEIZE BERNARDO BUTERI MACHADO 

DUARTE - OAB/ES nº 6.512 OAB/SP nº 369.812 

 

O Doutor DOMINGOS PARRA NETO, Exmo. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Mogi das Cruzes do 

Estado de São Paulo, faz saber a todos quanto este edital virem ou dele conhecimento tiver e possa interessar, que 

será realizado leilão público pelo portal LEILÃO JUDICIAL ELETRÔNICO: www.leje.com.br. A alienação é regida 

pelas normas do Código de Processo Civil, e demais legislações aplicáveis. 

 

DATA E HORA – Serão considerados em todos os leilões o horário de Brasília                                                     

 

mailto:mogicruzes2cv@tjsp.jus.br
https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?processo.codigo=A10000AMP0000&processo.foro=361&uuidCaptcha=sajcaptcha_829305b354624dc1a226ae0b5d05bace&gateway=true
http://www.leje.com.br/


  
 

1º Leilão: Dia 22/11/2019 às 10h00 – VALOR DE AVALIAÇÃO ATUALIZADA DE TODOS OS LOTES :: R$ 

159.845.006,78 (cento e cinquenta e nove milhões, oitocentos e quarenta e cinco mil, seis reais e setenta e oito 

centavos) (poderá ser atualizada à época da realização do leilão). 

 

2º Leilão: Dia 17/12/2019, às 10h00 – LANCE INICIAL A PARTIR DE 50% (cinquenta por cento) DA AVALIAÇÃO 

ATUALIZADO, nos termos do Art. 891, parágrafo único do CPC: R$ 79.922.503,39 setenta e nove milhões 

novecentos e vinte e dois mil quinhentos e três reais e trinta e nove centavos) 

 

OS BENS ABAIXO DISCRIMINADOS SERÃO LEILOADOS INDIVIDUALMENTE 

 

BENS: 

 

ITEM I - UMA ÁREA DESIGNADA PARA EFEITO DE LOCALIZAÇÃO COMO ÁREA 1, LOCALIZADA NO LUGAR 

DENOMINADO TRIÂNGULO CARAVELAS, Bairro do Socorro Velho, situada entre a Avenida de Acesso ao Viaduto 

Professor Argeu Batalha, Rede Ferroviária Federal, antigo Leiro do Córrego dos Canudos e Prefeitura Municipal desta 

cidade, no perímetro urbano deste município e comarcam assim descrita e caracterizada: Inicia no ponto 07, distante à 

26,33 metros do ponto 06, da descrição da matrícula nº 51.662; daí segue pelo prolongamento da Rua Tamotsu Horita 

nos seguintes azimutes e distâncias: 07-08 em linha curva com desenvolvimento de 17,27 metros; desenvolvimento de 

16,69 metros; 10-11 AZ 275º20’05” – 70,96 metros; 11-12 em linha curva com desenvolvimento de 24,67 metros; 12-

13 AZ 251º46’32” – 192,75 metros; do ponto 13, deflete à direita, abandonando o prolongamento da referida avenida 

onde segue confrontando com a área da Prefeitura Municipal desta Cidade, Matrícula nº 43.231, do 1º CRI, no azimute 

338º48’17” e distância de 65,92 metros, até encontrar o ponto 03, localizado no antigo leiro dos córregos dos Canudos 

nos seguintes azimutes e distâncias: 355º49’05” – 13,13 metros; 00º25’11” – 37,60 metros; 08º03’00” – 46,47 metros; 

23º49’01” – 26,60 metros; 36º26’04” – 83,30 metros; 52º43’40” – 18,21 metros; 31º22’37” – 13,73 metros e 345º56’55” 

– 13,01 metros até encontrar o ponto 04, localizado na antiga foz do Córrego do Gregório, confrontando com o imóvel 

de propriedade da Empresa de Mineração Caravelas LTDA, sob matrícula nº 42.279; deste ponto abandona o antigo 

leiro do Córrego dos Canudos e segue pelo antigo leito do Córrego do Gregório nos seguintes azimutes e distâncias: 

125º51’42” – 33,06 metros; 141º30’20” – 34,01 metros; 109º06’37” – 31,15 metros; 109º54’06” – 38,67 metros; 87º36’09” 

– 12,96 metros; 89º50’18” – 15,35 metros; 91º36’36” – 13,13 metros; 93º42’09” – 7,38 metros, 96º19’07” – 7,31 metros; 

98º46’52” – 6,96 metros; 101º07’24” – 8,86 metros; 103º15’00; 104º53’19” – 7,04 metros; 113º06’00” – 2,49 metros; 

130º48’34” – 3,08 metros; 145º57’16” – 1,69 metros; 147º00’36” – 3,42 metros; 137º15’08” – 4,34 metros; 145º57’16” – 

1,69 metros; 147º00’36” – 3,42 metros; 137º15’08” – 4,34 metros; 127º15’57 – 3,60 metros; 147º00’36” – 3,42 metros; 

137º15’08” – 4,34 metros; 127º15’57” – 3,60 metros; 120º28’27” – 4,11 metros; 114º04’16” – 7,49 metros; 112º45’38” – 

3,74 metros 120º15’33” – 6,18 metros; 127º252’49” – 11,80 metros; 132º38’47” – 10,26 metros e 137º33’57” – 14,14 

metros até encontrar o ponto 05; deste ponto abandona o antigo leito do Córrego do Gregório e segue por um 

alinhamento num azimute de 112º14’03” e distancia de 3,93 metros até encontrar o ponto 07, que deu origem a presente 

descrição, confrontando deste, o ponto 04 com o imóvel da Prefeitura Municipal da Prefeitura Municipal desta cidade, 

remanescente da transcrição nº 75.292, perfazendo a área de 63.085,40 m², 8.400 m² construídos, conforme melhor 

descrito na Matrícula n.º 67.520  do 1º Oficial de Registro de Imóveis de Mogi das Cruzes/SP.  

 

CONSTA DO LAUDO DE AVALIAÇÃO: Após a mineração e recuperação da área, há em projeto e aprovado para 

construção de 13 galpões, sendo 11 de 20,00m x 74,95; 1 galpão de 20,00 m x 75,09 e o último de 20,00m x 46,22m. 

Atualmente está construído um aglomerado de galpões, locados para as empresas: Suvinil, Weger e Bayart. 

Benfeitorias: 1- Edificação Simples de concreto (fotos 4,5 e 6), do lado direito é o refeitório da mineradora e o restante 

utilizado como escritório; 2- Pátio de Manutenção Mecânica sem cobertura; 5- Conforme Fotos 11 e 12, são dois galpões 

de estrutura metálica, com fechamento e cobertura de lona com medidas de 20,0m x 40,0m, resultando em 1.600 m² 

construídos, com iluminação e ventilação natural entre o fechamento lateral e a cobertura; 3; 4; 6- (fotos 8, 9 e 10) 



  
 

Galpões de 20,0 m x 50,0 m, resultando em 3.000 m² construídos, os galpões são de estrutura metálica -cobertura e 

parte do fechamento lateral superior, e o fechamento lateral inferior é de bloco de concreto estrutural. Um dos galpões 

com autorização de entrada para fotografar (foto 10), é locado pela empresa Suvinil, observa-se iluminação através de 

telhas transparentes- cobertura. 7- Conforme foto 7, este galpão é similar aos indicados acima readequado para 

escritório a parte frontal; Com área de construção de 1.000 m². 8,9- Fotos 14 e 15- dois galpões de 20,0 m x 40,0 m, 

resultando em 1.600 m² construídos; 0s galpões são de estrutura metálica - cobertura e parte do fechamento lateral 

superior; e o fechamento lateral inferior é de bloco de concreto estrutural. Em frente a estes galpões há um espaço 

destinado a estacionamento veicular sem cobertura. 10- Fotos 15, 16- Galpão com medidas de 20,0 m x 60,0 m, com 

área construída de 1.200 m², de estrutura metálica - cobertura e parte do fechamento lateral superior; e o fechamento 

lateral inferior é de bloco de concreto estrutural. Há iluminação natural através de algumas janelas ao fundo da 

construção.  

 

LOCALIZAÇÃO: Rua David Bobrow, n.º 500 - Vila São Francisco, CEP. 08735-270, Mogi das Cruzes/SP. 

 

ITEM I - AVALIAÇÃO DO BEM: 53.763.000,00 (cinquenta e três milhões, setecentos e sessenta e três mil reais), em 

outubro de 2017. Atualizado através do índice da tabela prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 

perfazendo a quantia atual de R$ 57.562.189,62, que deverá ser observada como lance mínimo no 1º Leilão. No 2º 

Leilão, deverá ser observado como lance mínimo 50% desse valor. 

 

ITEM I - ÔNUS: PENHORA, oriunda de expropriação nos autos do processo em epígrafe, consoante termo lavrado às 

Fls. 256, bem como AV. 04, datada de novembro de 2014, constante da matrícula do imóvel. AV.01 TRANSPORTE DE 

AVERBAÇÃO, datada de dezembro de 2013, correspondente a existência da Ação, objeto dos autos do processo em 

epígrafe. AV.05 INDISPONIBILIDADE DE BENS, datada de julho de 2016, oriunda dos autos do processo nº 12436-

09.2012.401.32200, em tramite perante a 7ª Vara Federal do Estado do Amazonas; AV. 08 INDISPONIBILIDADE DE 

BENS, datada de outubro de 2018, oriunda dos autos do processo nº 100012610.2014.5.02.0342, em tramite perante 

a Vara do Trabalho de Itaquaquecetuba/SP. 

 

ITEM II - UMA ÁREA DESIGNADA PARA EFEITO DE LOCALIZAÇÃO COMO ÁREA 3, LOCALIZADA NO LUGAR 

DENOMINADO TRIÂNGULO CARAVELAS, BAIRRO DO SOCORRO VELHO, situada entre a Avenida de Acesso ao 

Viaduto Professor Argeu Batalha, de Ferroviária Federal, antigo leito do Córrego dos Canudos e Prefeitura Municipal 

desta Cidade, no perímetro urbano deste município e comarca, assim descrita e caracterizada: Inicia no ponto 14, 

distante a 13,12 metros do pontoo 06, da descrição da matrícula nº 51.622; daí segue acompanhando a Avenida de 

Acesso do Viaduto Professor Argeu Batalha num azimute de 147º39’42” e distância de 23,40 metros até encontrar o 

ponto 15; deste deflete à direita onde segue pelo prolongamento da rua Guilherme George nos seguintes azimutes e 

distâncias: 15-16 em linha curva com desenvolvimento de 16,05 metros; 16-17 AZ 201º45’28” – 98,27 metros; 17-18 

em linha curva com desenvolvimento de 26,84 metros; 18-19 AZ 251º22’16” – 322,42 metros; do ponto 19, deflete à 

direita, abandonando o prolongamento da Rua Guilherme George e segue confrontando com a área da Prefeitura 

Municipal desta Cidade, matrícula nº 43.231 do 1º CRI, no azimute de 338º48’17” e distância de 108,81 metros até 

encontrar o ponto 20; deste deflete à direita onde segue pelo prolongamento da Rua Tamotsu HOrita nos seguintes 

azimutes e distâncias 20-21 AZ 71º46’32” – 192,02 metros; 21-22 em linha curva com desenvolvimento de 18,91 metros; 

22-23 AZ 95º 20’05” – 70,96 metros; 23-24 em linha curva com desenvolvimento de 29,68 metros; 24-25 AZ 42º11’40” 

– 109,55; 25-14 em linha curva com desenvolvimento de 16,57 metros; ponto 14, que deu origem a presente descrição, 

perfazendo a área de 38.935,79 m², 10.800 m² construídos, conforme assim melhor descrito na Matrícula nº  67.521, 

do 1º Oficial de Registro de Imóveis de Mogi das Cruzes/SP.  

 

CONSTA DO LAUDO DE AVALIAÇÃO: Nesta área há construído quatro galpões industriais, no qual três usados 

atualmente pela Empresa Mineradora Caravelas como depósito conforme foto 20 e o quarto locado para a empresa 

Otan, os galpões são conectados entre si, para que possa ser locado como uma área ampla ou separadamente, fazendo 



  
 

as divisórias conforme a futura instalação da empresa, se trata de quatro galpões de 90,00 m x 30,00 m- totalizando 

10.800 m² construídos, há em projeto e aprovado para construção outros quatro galpões menores totalizando 7.800 m² 

para futura construção, aprovados no alvará 74.599. Os quatro galpões construídos têm iluminação e ventilação natural, 

devido a fresta do fechamento lateral, sendo a superior metálica e a inferior de bloco de concreto estrutural. A estrutura 

interna é de pilares de concreto e cobertura metálica, o chão nos galpões utilizados para depósito está coberto de areia, 

e a área externa das construções é de piso inter-travado. Conforme fls.636 (pag.34 Lexton) item 6.8 (...) “o material 

argiloso presente na mina de mineração caravelas não é apropriado para uso na indústria cerâmica como porcelanato”. 

(...) “podendo ser aplicado na massa da indústria cerâmica como aditivo em pequena proporção dando extrudibilidade 

à massa cerâmica”, ou seja, a Argila comercializada para industrias cerâmicas, sendo comercializada “in natura” 

diretamente da frente de lavra. A extração de areia é comercializada para construção civil.  

 

LOCALIZAÇÃO: Rua David Bobrow, nº 500 - Vila São Francisco, CEP. 08735-270, Mogi das Cruzes/SP. 

 

ITEM II - AVALIAÇÃO TOTAL DO BEM: R$ 37.339.000,00 (trinta e sete milhões, trezentos e trinta e nove mil reais), 

em outubro de 2017. Atualizado através do índice da tabela prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 

perfazendo a quantia atual de R$ 39.977.579,34, que deverá ser observada como lance mínimo no 1º Leilão. No 2º 

Leilão, deverá ser observado como lance mínimo 50% desse valor. 

 

ITEM II - ÔNUS: PENHORA, oriunda de expropriação nos autos do processo em epígrafe, consoante termo lavrado às 

Fls. 256, bem como AV. 04, datada de novembro de 2014, constante da matrícula do imóvel. AV.01 TRANSPORTE DE 

AVERBAÇÃO, datada de dezembro de 2013, correspondente a existência da Ação, objeto dos autos do processo em 

epígrafe. AV.05 INDISPONIBILIDADE DE BENS, datada de julho de 2016, oriunda dos autos do processo nº 12436-

09.2012.401.32200, em tramite perante a 7ª Vara Federal do Estado do Amazonas; (cancelada AV. 09). AV. 08 

INDISPONIBILIDADE DE BENS, datada de outubro de 2018, oriunda dos autos do processo nº 

100012610.2014.5.02.0342, em tramite perante a Vara do Trabalho de Itaquaquecetuba/SP; 

 

ITEM III - UMA ÁREA LOCALIZADA NO LUGAR DENOMINADO TRIÂNGULO CARAVELAS, BAIRRO DO 

SOCORRO VELHO, destacada da área situada entre a Avenida de Acesso ao Viaduto Professor Argeu Batalha, Rede 

Ferroviária Federal, Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, Avenida Projetada 1 e Rua Um, na Vila São Francisco, 

Distrito de Braz Cubas, no perímetro urbano deste Município e Comarca com perímetro 01-02-J-J1-J2-J3-J4-J5-J6-I-

01, com 71.198,19m², assim descrita e caracterizada: (Começa no ponto “01” localizado no muro da Rede Ferroviária 

Federal, divisa com o imóvel da Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes (matrícula nº 42.637); deste ponto segue 

acompanhando o muro da Rede Ferroviária Federal, sentido Estação de Braz Cubas, nos seguintes azimutes e 

distâncias: 251º41’49” – 90,02 metros; 257º14’57” – 61,50 metros; 341º48’41 – 22,42 metros,, 251º34’22” – 132,79 

metros, 252º18’38” – 96,59 metros; 252º08’53” – 291,12 metros; 169º56’03” – 24,60 metros e 259º18’57” – 8,14 metros 

até encontrar o ponto “02”, deste ponto deflete à direita abandonando o muro de divisa da Rede Ferroviária Federal e 

segue num azimute de 338º48’17” e distância de 176,10 metros até encontrar o ponto “J”, localizado na lateral direita 

da Avenida Projetada 1, sentido Viaduto Professor Argeu Batalha; deste ponto segue pelo alinhamento desta avenida 

Projetada 1, ainda sentido viaduto, num azimute de 71º30’20” e distância de 78,46 metros até encontrar o ponto “J1”; 

deste deflete à direita, abandonando o alinhamento da referida Avenida Projetada e segue num azimute de 161º48’58” 

e distância de 71,57 metros até encontrar o ponto “J2”; deste ponto deflete à esquerda e segue num azimute de 

71º48’58” e distância de 372,55 metros até encontrar o ponto “J3”; deste ponto deflete à esquerda e segue num azimute 

de 341º48’58” e distância de 41,66 metros até encontrar o ponto “J4”; deste ponto deflete à direita e segue num azimute 

de 62º53’54” e distância de 25,16 metros até encontrar o ponto “J5”; deste ponto deflete à esquerda e segue num 

azimute de 341º03’58” e distância de 29,10 metros até encontrar o ponto “J6”, localizado na lateral direita da Rua Um, 

sentido Viaduto Professor Argeu Batalha, confrontando deste o ponto J1 com a outra parte do imóvel do qual este foi 

destacado; deste ponto deflete à direita e segue pelo alinhamento da Rua Um, ainda sentido viaduto num azimute de 

71º30’20” e distância de 76,75 metros até encontrar o ponto “I”; deste ponto deflete à direita segue confrontando com o 



  
 

imóvel da Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes (matrícula nº 42.637) num azimute de 124º55’03” e distância de 

233,75 metros até encontrar o ponto “1” inicial desta descrição, perfazendo a área de 71.198,19 m², 8.125 m² 

construídos, conforme assim melhor descrito na Matrícula nº 51.967, do 1º Oficial de Registro de Imóveis de Mogi 

das Cruzes/SP. 

 

CONSTA DO LAUDO DE AVALIAÇÃO: Reproduzindo estas informações, nesta área locada para a empresa Loop- 

Leilões, há um pátio coberto sem paredes de 4.000m², um escritório administrativo de 2.500m² e dois galpões de áreas 

625m² e 1.000m². Totalizando 8.125 m² construídos, além de 15.000 m² de pátio a céu aberto para os carros conforme 

fotos 1 a 3. Pelo que podemos observar pelas fotos a área externa das construções é de piso inter-travado. Os galpões 

de áreas 625m² e 1.000m² são de estrutura metálica -cobertura e parte do fechamento lateral superior, e o fechamento 

lateral inferior é de bloco de concreto estrutural. O galpão utilizado como escritório, com 2.500m² construídos é de 

cobertura metálica e fechamento de bloco de concreto estrutural. O pátio de 4.000m² é utilizado para a guarda dos 

carros, a estrutura é de pilares e cobertura metálica, sem fechamento lateral. LOCALIZAÇÃO: Rua David Bobrow, nº 

500 - Vila São Francisco, CEP. 08735-270, Mogi das Cruzes/SP. 

 

ITEM III - AVALIAÇÃO DO BEM: R$ 58.193.000,00 (cinquenta e oito milhões, cento e noventa e três mil reais), em 

outubro de 2017. Atualizado através do índice da tabela prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 

perfazendo a quantia atual de R$ 62.305.237,82, que deverá ser observada como lance mínimo no 1º Leilão. No 2º 

Leilão, deverá ser observado como lance mínimo 50% desse valor. 

 

ITEM III - ÔNUS: PENHORA, oriunda de expropriação nos autos do processo em epígrafe, consoante termo lavrado 

às Fls. 256, bem como AV. 04, datada de novembro de 2014, constante da matrícula do imóvel. AV. 01 ARRESTO, 

datada de março de 2010, oriunda dos autos do processo nº 361.01.2008.501264-6, em tramite perante o Serviço de 

Anexo Fiscal da Comarca de Mogi das Cruzes/SP; AV.01 EXISTENCIA DE AÇÃO, datada de agosto de 2013, 

correspondente a existência da Ação, objeto dos autos do processo em epígrafe. AV.05 INDISPONIBILIDADE DE 

BENS, datada de julho de 2016, oriunda dos autos do processo nº 12436-09.2012.401.32200, em tramite perante a 7ª 

Vara Federal do Estado do Amazonas; AV.08 PENHORA, datada de agosto de 2017, oriunda dos autos do processo 

nº 0011824-20.2008.8.26.0278, em tramite perante o Serviço de Anexo Fiscal da Comarca de Itaquaquecetuba/SP AV. 

09 INDISPONIBILIDADE DE BENS, datada de outubro de 2018, oriunda dos autos do processo nº 

100012610.2014.5.02.0342, em tramite perante a Vara do Trabalho de Itaquaquecetuba/SP. 

  

DEPOSITÁRIO FIEL: Carlos Antônio Cardoso RG 9.521.768-SSP/SP, CPF 027.316.038-95. 

 

AVALIAÇÃO TOTAL DOS BENS: R$ 149.295.000,00 (cento e quarenta e nove milhões, duzentos e noventa e cinco 

mil reais), em outubro de 2017. AVALIAÇÃO ATUALIZADA DO BEM: Atualizado através do Índice da Tabela prática 

do TJ/SP, perfazendo a quantia atual de R$ 159.845.006,78 (cento e cinquenta e nove milhões, oitocentos e 

quarenta e cinco mil, seis reais e setenta e oito centavos), em setembro de 2019. 

 

DÉBITO DA DEMANDA PROCESSUAL ATUALIZADO: R$ 5.093.545,33 (cinco milhões e noventa e três mil 

quinhentos e quarenta e cinco reais e trinta e três centavos), em setembro de 2019, conforme fls. 1132/1133. 

 

Os bens serão vendidos individualmente,  no estado em que se encontram e sem garantia. DÉBITOS, HIPOTECA E 

CONCURSO DE CREDORES: Os débitos que recaiam sobre os bens, seja de natureza tributária (IPTU), propter rem 

(condomínio), serão sub-rogados no valor da arrematação (art. 130, caput e parágrafo único, do CTN, c/c com o art. 

908, § 1º, do CPC e Art .345 C.C), ou seja, os imóveis serão transferidos ao arrematante livre de débitos e ônus 

anteriores à arrematação. Eventuais penhoras e hipotecas serão extintas com a arrematação (art. 1.499, VI, do CC), 

ficando o arrematante livre de quaisquer obrigações com esses credores (art. 908, do CPC).  O arrematante arcará com 

os custos relativos à transferência patrimonial do(s) bem(ns) arrematado(s) junto ao cartório de imóveis e órgãos 



  
 

competentes. Eventual regularização junto a prefeitura e ao cartório de registro de imóveis será de responsabilidade do 

arrematante;  

 

SUGESTÃO – Recomenda-se que o interessado certifique as condições do bem de seu interesse, antes das datas 

designadas para a alienação, bem como pesquisar junto aos órgãos competentes eventuais débitos relativos ao bem 

leiloado. 

 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES – O leilão eletrônico será conduzido pelo Leiloeiro Oficial DENYS PYERRE DE 

OLIVEIRA, através do portal LEILÃO JUDICIAL ELETRÔNICO, site www.leje.com.br. Os interessados poderão tirar 

suas dúvidas no escritório do Leiloeiro, localizado na Alameda Rio Negro, n. 161, Conjunto 1.001, Edifício West Point, 

Alphaville, Barueri/SP, CEP 06454-000, telefones 0800 789 1200 | 11 3969-1200. O Gestor dispõe auditório próprio 

para recepcionar os licitantes que desejarem participar do leilão de forma presencial.  

 

DOS PAGAMENTOS – O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h 

após o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, bem como a comissão 

do leiloeiro, no importe de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação. O pagamento será feito através de boleto 

ou transferência bancária, que será enviado por e-mail para o licitante que deverá encaminhar o comprovante para a 

equipe do gestor.  Em caso de cancelamento do leilão por questões alheias ao leiloeiro (satisfação do crédito, 

parcelamento, acordo, entre outros), será devido a comissão no percentual de 5% (cinco por cento) a qual será 

suportada pelo(s) executado(s). 

 

DA PROPOSTA – Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por 

escrito para o e-mail: contato@leje.com.br (art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão 

(Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso 

(art. 895, § 7º, CPC). 

 

DA ARREMATAÇÃO – Assinado o auto de arrematação pelo juiz e pelo leiloeiro, a arrematação considerar-se-á 

perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos. (art. 903 do CPC). Para 

expedição da respectiva carta, deverá o arrematante comprovar o pagamento do Imposto de Transmissão de Bens 

Imóveis - ITBI, a teor do inciso § 2º, do artigo 901 do CPC. 

 

CIENTIFICAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO EDITAL – para fins do que disposto no art. 889, I a VIII e parágrafo único, do 

CPC, ficam cientes da alienação as partes, seus respectivos cônjuges, interessados, não podendo alegar 

desconhecimento uma vez que este edital está publicado no portal eletrônico do Gestor www.leje.com.br, conforme 

previsto no art. 887, § 2°, do CPC. 

 

 

Mogi das Cruzes, 24 de outubro de 2019. 

 

 

 

 

DR. DOMINGOS PARRA NETO 

Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Mogi das Cruzes do Estado de São Paulo 

http://www.leje.com.br/
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