
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
FORO DE RIO CLARO 3ª VARA CÍVEL 
Avenida 5, nº 535, 1º andar, Centro, Rio Claro/SP - CEP 13500-380 
Fone: (19)3524-4722 - E-mail: rioclaro3cv@tjsp.jus.br 

 

EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO 

 

Ficam intimados deste edital: os representantes legais da MASSA FALIDA GURGEL MOTORES S/A, CNPJ nº 

58.962.275/0001-96, CREDORES HABILITADOS NOS AUTOS, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO 

PAULO – 8ª PROMOTORIA, PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, PREFEITURA DE EUSÉBIO E 

DEMAIS INTERESSADOS. 

 

A Doutora CYNTIA ANDRAUS CARRETTA, MM., Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rio Claro do 

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

por este Juízo processam-se nos autos n. 0000115-93.1993.8.26.0510 (510.01.1993.000115) a FALÊNCIA de 

GURGEL MOTORES S/A, CNPJ nº 58.962.275/0001-96, tendo como ADMINISTRADOR JUDICIAL o Doutor JESUS 

VARELA GONZALEZ – OAB/SP nº 139.197, realizar-se-á público leilão para alienação do imóvel a seguir descrito.  

 

A condução de pregão ficara a cargo do Leiloeiro Oficial DENYS PYERRE DE OLIVEIRA, os interessados poderão 

tirar suas dúvidas no escritório do mesmo, 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.  

 

 

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

 

Os leilões ocorrerão em data única, prevista para o dia 5 de maio 2020: 

 

1º LEILÃO: Às 14:00h – VALOR DE AVALIAÇÃO: R$ 2.423.226,00 (dois milhões, quatrocentos e vinte e três 

mil, duzentos e vinte e seis reais), em outubro de 2019 (poderá ser atualizada à época da realização do leilão). 

 

2º LEILÃO: Às 15:00h – LANCE INICIAL A PARTIR DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO VALOR DE 

AVALIAÇÃO R$ 1.211.613,00 (um milhão, duzentos e onze mil, seiscentos e treze reais). 

 

CONDIÇÃO DE VENDA: os interessados poderão participar do leilão de forma ELETRÔNICA ou PRESENCIAL, 

através do website www.leje.com.br ou no auditório localizado na sede do leiloeiro, respectivamente, ofertando seus 

lances de forma simultânea e em igualdade de condições. 

 

DA IRREVOGABILIDADE E IRRETRATABILIDADE DO LANCE: Os lances ofertados são irrevogáveis e irretratáveis. 

O Usuário é responsável por todas as ofertas registradas em seu nome, pelo que os lances não podem ser anulados 

e/ou cancelados em nenhuma hipótese. 

 

DAS PROPOSTAS ANTECIPADAS: Os interessados em formalizar pagamento a vista ou parcelado, podem 

encaminhar suas propostas por escrito para o e-mail: proposta@leje.com.br. 

 

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 competente, bem como a 

comissão do leiloeiro, no importe de 6% (seis por cento) sobre o valor da arrematação. 

 

Não sendo ofertados lances pelo valor mínimo e/ou demais condições previstas neste edital, fica o leiloeiro 

autorizado a receber propostas em condições diversas das estipuladas neste edital por 15 (quinze) dias, 

hipótese em que mesmo a melhor proposta colhida não se equivalerá à venda/arrematação, cabendo ao Exmo. 

Juiz competente avaliar se a proposta é, ou não, conveniente à Falida, a Administradora Judicial e o 

representante do Ministério Público.  

https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?processo.codigo=E6Z2L00370000&processo.foro=510&processo.numero=0000115-93.1993.8.26.0510&uuidCaptcha=sajcaptcha_95fc068a30f746ebaf48848b11ca0cb2&gateway=true
http://www.leje.com.br/
mailto:proposta@leje.com.br


  
 

 

 

Neste caso, o proponente da melhor proposta, caso acolhida/homologado, será intimado para, no prazo a ser fixado, 

efetuar o pagamento, em juízo, do valor do sinal (sempre no mínimo de 25% do valor total proposto) ou do valor total 

do preço proposto (dependendo das condições da proposta acolhida/homologada), ficando obrigado a depositar o 

valor das parcelas, caso a proposta envolva parcelamento, nas condições e prazos previstos neste edital, sendo 

eventual saldo garantido com caução idônea no caso dos bens móveis e hipoteca dos próprios imóveis no caso dos 

imóveis. 

 

Não sendo efetuado o depósito da oferta, o Leiloeiro comunicará imediatamente o fato ao Juízo, informando também 

os lanços imediatamente anteriores para que sejam submetidos à apreciação, sem prejuízo da aplicação de sanções 

legais (art. 897, do CPC). 

 

DO AUTO DE ARREMATAÇÃO: O auto de arrematação será lavrado de imediato e nele serão mencionadas as 

condições nas quais foi(ram) alienado(s) o(s) bem(ns). A carta de arrematação, com respectivo mandado de imissão 

na posse, será expedida pelo Juízo do processo em epigrafe, a requerimento do arrematante, após efetuado o 

depósito da arrematação a vista ou da parcela, bem como o valor da comissão do leiloeiro, prevalecendo o próprio 

imóvel como garantia, prova de pagamento do imposto de transmissão e demais despesas (art. 901 e seguintes, do 

CPC).  

 

DA VISITAÇÃO: O interessado deverá entrar em contato com o leiloeiro para agendar a visitação do(s) bem(ns).  

 

As demais condições obedecerão ao que dispõe a Lei n. 11.101/2005 e, no que couber, o Código de Processo Civil, 

e demais legislações aplicáveis. 

 

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL:  

CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS PROVENIENTE DA ESCRITURA DE 28 DE ABRIL DE 1.989 (DOC. FLS. 

9826/9827Vº), DO 2º CARTÓRIO DA COMARCA DE AQUIRAZ - CEARÁ, SITUADO LUGAR DENOMINADO 

PEDRAS, ALTURA DO KM 17 DA RODOVIA BR 116, NO MUNICÍPIO DE EUZÉBIO, EM ZONA INDUSTRIAL, NA 

COMARCA DE AQUIRAZ – CE 

 

UMA PARTE DE TERRAS, localizada no lugar denominado PEDRAS, Município de Euzébio, desta Comarca de 

Aquiraz, à margem esquerda da BR 1116, antiga BR 13, à altura do Km 17, medindo e estremando: no POENTE 

(frente) 250,00m (duzentos e cinquenta a metros) para a aludida BR 116, ao NASCENTE (fundos) 250,00m (duzentos 

e cinquenta metros), com terras de Luiz Alves de Oliveira e sua mulher ora em tramitação para GURGEL MOTORES 

S/A, outrora dos herdeiros de Antônio Vidal, ao NORTE (lado direito) 80,00m (oitenta metros), com terrenos 

loteamento do Sr Barbosa e ao SUL (lado esquerdo), 80,00m (oitenta metros) com terreno do mesmo Luiz Alves de 

Oliveira e sua mulher, ora em tramitação para a GURGEL MOTORES S/A, outrora dos herdeiros de Antônio Vidal, 

perfazendo a área de 20.000,00m² (vinte mil metros quadrados). Imóvel cadastrado junto a Prefeitura Municipal de 

Euzébio sob nº 01.01.08.08. 

 

CONSTA DO LAUDO DE AVALIAÇÃO: O imóvel possui a área superficial de 20.000,00 m², com formação em 

vegetação nativa do local, com boa aguada, com frente para a Rodovia BR116, trecho de pista com piso asfáltico. 

Não há edificações, e o imóvel encontra-se cercado. 

 

AVALIAÇÃO DO BEM: R$ 2.423.226,00 (dois milhões, quatrocentos e vinte e três mil, duzentos e vinte e seis reais), 

em outubro de 2019. 

 

O bem imóvel descrito neste edital será vendido em caráter ad corpus e no estado em que se encontram e 

livres de quaisquer ônus. (sejam débitos de água, luz, gás, taxas, multas, Imposto Predial Territorial Urbano – 

IPTU e Imposto Territorial Rural – ITR – art. 60, parágrafo único da Lei 11.101/2005 e art. 130 do CTN), e não 

haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza propter rem os quais 



  
 

serão de responsabilidade da falida. (§ 1º do art. 141, da Lei n. 11.101/2005). Eventual regularização e 

retificação de área do(s) imóvel(eis) será(ão) de responsabilidade do arrematante. As despesas com a 

transferência do domínio/propriedade (ITBI/ registro no RGI), Imposto Territorial Rural/Urbano ou outros 

impostos, taxas e demais encargos incidentes sobre o imóvel com fato gerador a partir da data da 

arrematação, serão de exclusiva responsabilidade do arrematante. 

 

PUBLICAÇÃO DO EDITAL – as partes, seus respectivos cônjuges, interessados, ficam cientificados(intimados) da 

alienação em curso, não podendo alegar desconhecimento uma vez que este edital está publicado no portal do 

LEILÃO JUDICIAL ELETRONICO, www.leje.com.br, conforme previsto no art. 887, § 2° e art. 889, I a VIII e parágrafo 

único, ambos do Código de Processo Civil, bem como na forma da lei, nos termos do § 1º do art. 142 da Lei 

11.101/2005. 

 

DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS – Pessoalmente perante a vara onde tramita a presente ação, no site do Tribunal 

de Justiça do Estado de São Paulo, site www.leje.com.br e leiloeiro oficial, através do e-mail: contato@leje.com.br. 

 

 

Rio Claro/SP, 4 de março de 2020. 

 

DRA. CYNTIA ANDRAUS CARRETTA 

Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rio Claro do Estado de São Paulo 

http://www.leje.com.br/
http://www.leje.com.br/
mailto:contato@leje.com.br

