
 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
6ª Vara Cível Da Comarca De Guarulhos 

Rua Dos Crisântemos, 29, Sala 1403 - 14° Andar, Centro, Guarulhos-SP - CEP07091-060 

Fone: (11) 2845-9263 - E-Mail: guarulhos6cv@tjsp.jus.br   

 

O Doutor MAURO CIVOLANI FORLIN, Exmo. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Guarulhos do Estado de São Paulo, 

faz saber a todos quanto este edital virem ou dele conhecimento tiver e possa interessar, que será realizado o LEILÃO JUDICIAL 

ELETRÔNICO, transmitido pelo site: www.leje.com.br, para venda dos bens abaixo descritos. A alienação será regida pelas regras 

do Código de Processo Civil, e demais normas aplicáveis. 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. A 

empresa gestora dispõe de auditório próprio para recepcionar licitantes que desejarem participar do leilão de forma presencial.  

 

Processo n.:    0026106-50.2016.8.26.0224 – Nº de Ordem 2014/001519 – Cumprimento de Sentença - Ato / Negócio 

Jurídico 

 

Exequentes: LIBRA TERMINAL 35 S/A, ATUAL LIBRA TERMINAL SANTOS S/A, CNPJ nº 02.373.383/0001-79, na 

pessoa de seu representante legal;  

 

Executados: RHAMOS E BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ nº 01.746.185/0001-40, na 

pessoa de seu representante legal ANTONIO RAMOS DA COSTA, CPF nº 004.492.498-40, e cônjuge se 

casado for; 

 

Interessados: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, CNPJ: 46.319.000/0001-50, na pessoa de seu representante 

legal; Processos interessados: 0041039-57.2011.8.26.0562, oriundo da 3ª Vara Cível de Santos.  

1077065-21.2018.8.26.0100 – 2 ª Vara de Recuperações Judiciais e Falências do Foro Central da Comarca 

de São Paulo-SP;  

 

Advogados: Marise Campos – OAB/RJ 51.913 e OAB/SP 179.036-A; Alessandro José Mendonça Viana – OAB/SP 

126.841 

 

Serão considerados em todos os leilões o horário de Brasília 

 

1º Leilão: Início no dia 3 de julho de 2020 às 14:00h com término no dia 14 de julho de 2020 às 14:00h - VALOR DE 

AVALIAÇÃO ATUALIZADO: R$ 12.388.828,21 (doze milhões, trezentos e oitenta e oito mil, oitocentos e vinte e oito reais, 

e vinte e um centavos) em abril de 2020. 

2º Leilão: Início no dia 14 de julho de 2020 às 14:01h com término no dia 3 de agosto de 2020 às 14:00h – LANCE 

INICIAL A PARTIR DE 70% DA AVALIAÇÃO ATUALIZADO: R$ 8.672.179,74 (oito milhões, seiscentos e setenta e dois mil, 

cento e setenta e nove reais e setenta e quatro centavos). 

DESCRIÇÃO DO BEM:   

 

UM PRÉDIO COMERCIAL SITUADO À RUA JOAQUIM MIRANDA, NºS 192/200- GUARULHOS (AV.7), Vila Augusta, perímetro 

urbano, e respectivo terreno medindo 15,00mts. de frente, confrontando do lado esquerdo, com Antônio Felizardo, onde mede 

50,00 ms, pelo lado direito, confronta com Sakae Kawamoto e sua mulher, onde mede 50,00mts., e finalmente nos fundos mede 

15,00 ms, onde confronta com os herdeiros de Margarida Batistoni Poli, encerrando a área de 750,00m², conforme assim melhor 

descrito na matrícula 22.005 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Guarulhos. Inscrições Imobiliárias: 

111.72.09.1576.01.002.7 e 111.72.09.1576.01.001.9. 

 

DO FIÉL DEPOSITÁRIO: RHAMOS E BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ/MF 01.746.185/0001-

40. 

 

CONSTA DO LAUDO DE AVALIAÇÃO: Prédio comercial de 3 andares mais garagem no subsolo, sendo que no terceiro andar, 

estão sendo construídas 11 salas, com wc e no segundo andar estão sendo construídas 11 salas com wc e sacadas. No primeiro 

andar duas salas grandes, as quais foram divididas em pequenas salas, uma ainda em construção. No térreo um galpão e no 

subsolo a garagem. 

 

LOCALIZAÇÃO: Rua Joaquim Miranda, nºs 192/200, Vila Augusta, Guarulhos-SP- CEP 07023-051. 

http://www.leje.com.br/
https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?localPesquisa.cdLocal=224&processo.codigo=68000JSUJ0000&processo.foro=224


  
 
VALOR DE AVALIAÇÃO: R$ 11.900.000,00 (onze milhões e novecentos mil reais), em março/2019 (decisão de fls. 253/256), 

que atualizado corresponde ao valor de R$ 12.388.828,21 (doze milhões, trezentos e oitenta e oito mil, oitocentos e vinte 

e oito reais, e vinte e um centavos) em abril de 2020. 

 
ÔNUS: Consta a PENHORA do bem referente ao processo em epígrafe as fls.65, cujo gravame se encontra averbado na matrícula 
do imóvel a Av.9, datada de setembro de 2017. Constam DÉBITOS DE IPTU no valor de R$ 7.158,18,( sete mil cento e cinquenta 
e oito reais e dezoito centavos),  correspondente as Inscrições Imobiliárias: 111.72.09.1576.01.002.7 e 111.72.09.1576.01.001.9, 
exercício de 2020. Libra Terminal Santos S/A desistiu da recuperação judicial, formulada nos autos do processo nº 1077065-
21.2018.8.26.0100, sendo que o seu pedido de desistência foi homologado pela decisão, proferida em 18/06/2019, pelo Juízo da 
2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo. 
 

O bem será vendido no estado em que se encontra e sem garantia. DÉBITOS, HIPOTECA E CONCURSO DE CREDORES: Os 

débitos que recaiam sobre o bem, 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 1.345 CC), ou seja, o imóvel será 

transferido ao arrematante livre de débitos e ônus anteriores à arrematação. Eventuais penhoras e hipotecas serão extintas com a 

arrematação (art. 1.499, VI, CC), ficando o arrematante livre de qualquer obrigação com esses credores (art. 908, CPC). Havendo 

pluralidade de credores (inclusive os garantidos por penhora) ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante 

a ordem das respectivas preferências, conforme 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. 

 

DOS DÉBITOS DA DEMANDA PROCESSUAL: R$ 441.114,02 (quatrocentos e quarenta e um mil, cento e quatorze reais e dois 

centavos), em 20 de abril de 2020, as fls. 259/260. 

 

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 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação. O pagamento será feito através de boleto ou transferência bancária.  

Em caso de cancelamento do leilão por questões alheias ao leiloeiro Ex: pagamento(s) do(s) debito(s), acordo, remissão entre 

outros), será devido a comissão no percentual de 5% (cinco por cento), sobre o valor transacionado a qual será suportada pelo(s) 

devedor(es)(s). 

 

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. 

 

DA UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO:  Caso o credor/autor opte pela não adjudicação (art. 892, § 1º, CPC), participará das hastas 

públicas, na forma da lei em igualdade de condições, dispensando-se a exibição do preço, até o valor atualizado do débito da 

demanda processual, depositando o valor eventualmente excedente no mesmo prazo. 

 

DA FINALIZAÇÃO DA ARREMATAÇÃO: Após a confirmação do pagamento da comissão do leiloeiro, sinal ou quitação integral 

do(s) bem(ns) o auto de arrematação será assinado pelo juiz e pelo leiloeiro, ficando a arrematação será considerada irretratável, 

perfeita e acabada, para expedição da respectiva CARTA DE ARREMATAÇÃO em favor do vencedor. 

 

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 ELETRÔNICO, 

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. 

 

 

 

Guarulhos/SP, 8 de maio de 2020. 

 

 

 

DR. MAURO CIVOLANI FORLIN 

Exmo. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Guarulhos do Estado de São Paulo 

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

