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2ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO CENTRAL DA COMARCA DE 

SÃO PAULO/SP 

 

Autofalência de SÃO PAULO COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS GERAIS 

Processo n° 1079388-33.2017.8.26.0100 

 

EDITAL DE HASTA PÚBLICA dos bens abaixo descritos, conhecimento de eventuais interessados na 

lide e de intimação da FALIDA SÃO PAULO COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS GERAIS 

(CNPJ/MF nº 60.885.027/0001-30), por meio de sua Administradora Judicial KPMG CORPORATE 

FINANCE LTDA (CNPJ/MF nº 48.883.938/0001-23), dos Credores, bem como do MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. 

 

O MM. Juiz de Direito Marcelo Barbosa Sacramone, da 02ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais 

do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital 

virem ou dele tiverem conhecimento e interessar possa, que nos termos do Art. 117 do Decreto Lei 

7.661, de 21 de junho de 1945 e do Provimento CSM nº 1.625, de 09 de fevereiro de 2009, por este 

Juízo, que foi designada a venda dos bens descritos abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: 

 

DAS PRAÇAS: 

 

O leilão será realizado em 02 (duas) praças: A 1ª praça terá início no dia 30 de julho de 2019, às 

14h00min. Não havendo lance igual ou superior à importância da avaliação nos 3 (três) dias 

subsequentes ao início da 1ª praça; a 2ª praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se no dia 02 de 

agosto de 2019, às 14h00min e se encerrará no dia 23 de agosto de 2019, às 14h00min. O valor mínimo 

para venda em 2ª Praça corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. 

 

DO CONDUTOR DAS PRAÇAS: 

 

A praça será conduzida pelo leiloeiro Cezar Augusto Badolato Silva (“Leiloeiro”), inscrito na Junta 

Comercial de São Paulo sob o nº. 602 e pela Gestora Judicial LUT - Gestão e Intermediação de Ativos 

Ltda (“Gestora LUT”), através de seu portal na rede mundial de computadores. 

 

LOCAL DO LEILÃO 
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O leilão será realizado exclusivamente na modalidade eletrônica por meio do Portal www.lut.com.br. 

 

DO PAGAMENTO: 

 

O arrematante receberá em seu e-mail cadastrado junto à Gestora LUT, guia de depósito judicial em 

favor do Juízo responsável no valor de seu lance vencedor, devendo efetuar o pagamento no prazo de 

até 24 (vinte e quatro) horas, após o encerramento da praça.  

 

Caso o arrematante não realize o pagamento do sinal no prazo definido, ficará sujeito ao pagamento de 

multa no valor de 20% (vinte por cento) do valor do seu lance. 

 

Comissão - O arrematante receberá em seu e-mail cadastrado junto à Gestora LUT, guia de depósito 

judicial em favor do Leiloeiro/Gestora, a título de comissão, no valor de 3% (três por cento) sobre o 

valor de seu lance vencedor, devendo efetuar o pagamento no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas 

após o encerramento da praça. A comissão será devida ainda que o arrematante desista da arrematação. 

 

DAS CONDIÇÕES DE VENDA: 

 

- Caso haja desistência do licitante com lance vencedor, ou na ausência de depósito do preço na forma 

do Edital, o licitante com o lance imediatamente inferior será intimado a realizar o pagamento do preço 

na forma do Edital e o seu lance será considerado vencedor, incorrendo pelo preço ofertado em todas 

as condições e ônus de vencedor, inclusive multa. 

 

- Os bens descritos neste edital serão vendidos em caráter ad corpus e no estado em que se encontram, 

livres de ônus ou gravames até a data da arrematação, sendo de exclusiva responsabilidade do 

arrematante eventuais medidas em caso de necessidade de desocupação, servindo o laudo de avaliação 

somente como referência, podendo apresentar alguma diferença com o levantamento in loco. 

 

- Não haverá sucessão do arrematante nas obrigações da Falida, inclusive as de natureza tributária, 

trabalhista ou decorrentes de acidentes de trabalho. 

 

- As despesas com a transferência do domínio/propriedade, impostos, taxas e demais encargos 

http://www.lut.com.br/
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incidentes sobre o imóvel com fato gerador a partir da data da arrematação, bem como os registros e 

regularizações junto aos órgãos públicos, serão de exclusiva responsabilidade do arrematante. 

 

- São de exclusiva responsabilidade do arrematante as providências ligadas à desocupação da área 

adquirida, se eventualmente ocupada.  

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Os interessados em participar do leilão, tanto na modalidade eletrônica, quanto na modalidade 

presencial, deverão até o encerramento da praça de seu interesse:  

 

- Solicitar seu cadastro no site www.lut.com.br e aceitar os termos e condições previstas nas Condições 

de Venda e de Pagamento, bem como enviar/entregar os documentos indicados pela Gestora LUT para 

a conclusão do cadastro;  

 

- Solicitar sua habilitação no leilão;  

 

Serão consideradas incapazes, no âmbito do leilão, as pessoas físicas ou jurídicas que, direta e/ou 

indiretamente, sejam devedoras da Falida São Paulo Companhia Nacional De Seguros Gerais, devendo, 

se o caso, encaminhar comprovação de quitação de eventuais dívidas juntamente com os demais 

documentos de habilitação, até o prazo acima previsto.  

 

Todas as demais regras e condições aplicáveis, incluindo Memoriais Descritivos, estão disponíveis no 

Portal www.lut.com.br.  

 

Os casos omissos e eventuais impugnações serão apreciados e decididos pela autoridade judicial 

competente. 

 

DA DESCRIÇÃO DOS BENS: 

 

Lote 1 – Lote nº 01 do PA nº. 21.790, situado na Rua Ana Quintão, lado ímpar, localizado à 24m00 da 

esquina ímpar da Rua Teixeira Pinho, medindo 12m00 de largura por 34m00 de comprimento; 

confrontando à direita com os lotes nºs 2 e 3 da Rua Teixeira Pinho; à esquerda com o prédio nº 311 da 

http://www.lut.com.br/
http://www.canaljudicial.com.br/lut
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Rua Ana Quintão e nos fundos com o prédio nº 193 da Rua Teixeira Pinho. De acordo com o laudo de 

avaliação juntado as fls. 353 a 365 dos autos, o imóvel é constituído por um terreno de 408,00m², e 

edificações que juntas totalizam 170,00m² de área construída, localizado na Rua Ana Quintão, 307 – 

Piedade – Rio de Janeiro-RJ. Matrícula: 54.891-A do 6º Ofício de Registro de Imóveis do Rio de Janeiro-

RJ. Contribuinte: 0480010-8. Matrícula Atualizada: Consta na Av.02 que o imóvel objeto desta 

matrícula foi dado como garantia de Reservas Técnicas, de modo que o mencionado imóvel não pode 

ser alienado ou prometido alienar ou de qualquer forma onerado, sem a prévia e expressa autorização 

da Superintendência de Seguros Privados – Susep. Consta na Av.05 Arrecadação do bem objeto desta 

matrícula nos autos de Falência da São Paulo Companhia Nacional de Seguros Gerais, processo nº. 

1079388-33.2017.8.26.0100 da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São 

Paulo-SP. Débitos de IPTU em aberto: R$ 1.027,60 (mil, vinte e sete reais e sessenta centavos), em 

abril de 2019. Débitos de IPTU inscritos em Dívida Ativa: R$ 2.576,69 (dois mil, quinhentos e setenta 

e seis reais e sessenta e nove centavos), em abril de 2019. Valor da Avaliação: R$ 413.319,25 

(quatrocentos e treze mil, trezentos e dezenove reais e vinte e cinco centavos), em maio de 2019. 

 

Lote 2 – Lote de terreno nº 10 (dez) da QUADRA 61 do loteamento denominado Núcleo Agrobrasil Nossa 

Senhora do Carmo (antiga fazenda dos Macacos), no segundo distrito deste município, zona urbana, 

sem benfeitorias, assim descrito: medindo 32,00 metros de frente pela Estrada Colégio, pelo lado direito 

medindo 183,00 metros, confrontando com o lote nº. 9; pelo lado esquerdo medindo 192,00 metros, 

confrontando com os lotes nºs. 11, 12 e 13, todos da mesma quadra, e nos fundos medindo 33,00 metros, 

confrontando com o lote de terreno do Ministério da Agricultura, com a área de 6.000,00m². Matrícula: 

1154 do 2º ofício do Registro Geral de Imóveis de Cachoeira de Macacu. Contribuinte: 

02.06.002.0409.001. Matrícula Atualizada: Consta sob o n° 7 que o imóvel objeto desta matrícula foi 

dado como garantia de Reservas Técnicas, de modo que o mencionado imóvel não pode ser alienado 

ou prometido alienar ou de qualquer forma onerado, sem a prévia e expressa autorização da 

Superintendência de Seguros Privados – Susep. Consta sob o n° 10 Arrecadação do bem objeto desta 

matrícula nos autos de Falência da São Paulo Companhia Nacional de Seguros Gerais, processo nº. 

1079388-33.2017.8.26.0100 da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São 

Paulo-SP. Débitos de IPTU em aberto: Não localizado. Débitos de IPTU inscritos em Dívida Ativa: 

Não localizado. Valor da Avaliação: R$ 196.885,72 (cento e noventa e seis mil, oitocentos e oitenta e 

cinco reais e setenta e dois centavos), em maio de 2019.  
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Lote 3 – Lote de terreno nº 11 (onze) da quadra 61 (sessenta e um) do Loteamento denominado Núcleo 

Agrobrasil Nossa Senhora do Carmo (antiga Fazenda dos Macacos), no segundo distrito deste município, 

zona urbana, sem benfeitorias, assim descrito: medindo 44,10 metros de frente para a Estrada 55; pelo 

lado direito medindo 84,20 metros, confrontando com Estrada do Colégio; pelo lado esquerdo medindo 

102,00 metros, confrontando com o lote nº 12, ambos da mesma quadra, e nos fundos medindo 70,00 

metros, confrontando com o lote nº 10, com a área de 5.346,00m². Matrícula: 1155 do 2º ofício do 

Registro Geral de Imóveis de Cachoeira de Macacu. Contribuinte: 02.06.002.2877-001. Matrícula 

Atualizada: Consta sob o n° 7 que o imóvel objeto desta matrícula foi dado como garantia de Reservas 

Técnicas, de modo que o mencionado imóvel não pode ser alienado ou prometido alienar ou de qualquer 

forma onerado, sem a prévia e expressa autorização da Superintendência de Seguros Privados – Susep. 

Consta sob o n° 10 Arrecadação do bem objeto desta matrícula nos autos de Falência da São Paulo 

Companhia Nacional de Seguros Gerais, processo nº. 1079388-33.2017.8.26.0100 da 2ª Vara de 

Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo-SP. Débitos de IPTU em aberto: Não 

localizado. Débitos de IPTU inscritos em Dívida Ativa: Não localizado. Valor da Avaliação: R$ 

185.901,50 (cento e oitenta e cinco mil, novecentos e um reais e cinquenta centavos), em maio de 2019.  

 

Lote 4 – IMÓVEL - Lote nº 81 (oitenta e um) da quadra nº 51 (cinquenta e um), do Loteamento 

denominado Núcleo Agrobrasil Nossa Senhora do Carmo, segundo distrito deste Município, zona urbana, 

sem benfeitorias, com as seguintes características e confrontações: medindo 31,00 metros de frente, 

para a Estrada 41; nos fundos medindo 40,15 metros, onde confronta com a Estrada de Ferro Leopoldina; 

pelo lado direito medindo 155,65 metros, onde confronta com o lote nº 82 e, pelo lado esquerdo medindo 

176,00 metros confrontando com o lote nº 90, com a Área de 5.062,00m². Matrícula: 2.504 do 2º CRI de 

Cachoeira de Macacu. Contribuinte: 02.06.043.2876-001. Matrícula Atualizada: Consta na Av.05 que 

o imóvel objeto desta matrícula foi dado como garantia de Reservas Técnicas, de modo que o 

mencionado imóvel não pode ser alienado ou prometido alienar ou de qualquer forma onerado, sem a 

prévia e expressa autorização da Superintendência de Seguros Privados – Susep. Consta na Av.08 

Arrecadação do bem objeto desta matrícula nos autos de Falência da São Paulo Companhia Nacional 

de Seguros Gerais, processo nº. 1079388-33.2017.8.26.0100 da 2ª Vara de Falências e Recuperações 

Judiciais da Comarca de São Paulo-SP. Débitos de IPTU em aberto: Não localizado. Débitos de IPTU 

inscritos em Dívida Ativa: Não localizado. Valor da Avaliação: R$ 130.607,25 (cento e trinta mil, 

seiscentos e sete reais e vinte e cinco centavos), em maio de 2019.  
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Lote 5 – Um terreno com frente para a Rua “7”, designado pelo LOTE Nº “2”, da quadra “N”, do 

loteamento denominado “VALE DOS SONHOS” (Campos do Jordão-SP), com área de 2.920,00ms². 

(dois mil novecentos e vinte metros quadrados), com as seguintes divisas e confrontações: faz frente 

para a citada Rua “7”, onde mede 43,00ms. (quarenta e três metros); do lado direito confronta com o lote 

nº 01, onde mede 49,00ms (quarenta e nove metros); do lado esquerdo confronta com a viela nº 12, onde 

mede 58,00ms. (cinquenta e oito metros), e nos fundos confina com a rua “4”, onde mede 46,50ms. 

(quarenta e seis metros e cinquenta centímetros), e com a rua “7”, onde mede 22,70ms. (vinte e dois 

metros e setenta centímetros), medindo na confluência dessas duas ruas 12,10ms. (doze metros e dez 

centímetros). Matrícula: 22.287 – Oficial Registro de Imóveis de Campos do Jordão-SP. Matrícula 

Atualizada: Consta na Av.01 que o imóvel objeto desta matrícula foi dado como garantia de Reservas 

Técnicas, de modo que o mencionado imóvel não pode ser alienado ou prometido alienar ou de qualquer 

forma onerado, sem a prévia e expressa autorização da Superintendência de Seguros Privados – Susep. 

Consta na Av.03 informação da decretação da falência e nomeação de administradora judicial, nos autos 

do processo 1079388-33.2017.8.26.0100, em trâmite na 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais 

de São Paulo-SP. Contribuinte: 03.072.002. Débitos de IPTU: Em consulta realizada junto à Prefeitura 

Municipal de Campos do Jordão-SP, apuramos um débito em aberto no montante de R$ 63.069,72 

(sessenta e três mil, sessenta e nove reais e setenta e dois centavos) em abril de 2019. Valor da 

Avaliação: R$ 65.829,03 (sessenta e cinco mil, oitocentos e vinte e nove reais e três centavos), em maio 

de 2019. 

 

Lote 6 – Um terreno com frente para a Rua “4”, designado pelo LOTE Nº “5”, da quadra “N”, do 

loteamento denominado “VALE DOS SONHOS” (Campos do Jordão-SP), com área de 2.350,00ms². 

(dois mil, trezentos e cinquenta metros quadrados), e com as seguintes divisas e confrontações: faz 

frente para a citada Rua “4”, onde mede 35,70ms. (trinta e cinco metros e setenta centímetros); do lado 

direito confronta com propriedade da Cia. Brasileira de Colonização, onde mede 76,00ms. (setenta e seis 

metros); do lado esquerdo confronta com o lote nº 6, onde mede 50,20ms. (cinquenta metros e vinte 

centímetros); e nos fundos confina com o lote nº 4. e com o Espaço Livre, onde mede 50,00ms (cinquenta 

metros). Matrícula: 22.288 – Oficial Registro de Imóveis de Campos do Jordão-SP. Matrícula 

Atualizada: Consta na Av.01 que o imóvel objeto desta matrícula foi dado como garantia de Reservas 

Técnicas, de modo que o mencionado imóvel não pode ser alienado ou prometido alienar ou de qualquer 

forma onerado, sem a prévia e expressa autorização da Superintendência de Seguros Privados – Susep. 

Consta na Av.03 informação da decretação da falência e nomeação de administradora judicial, nos autos 

do processo 1079388-33.2017.8.26.0100, em trâmite na 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais 
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de São Paulo-SP. Contribuinte: 03.072.005. Débitos de IPTU: Em consulta realizada junto à Prefeitura 

Municipal de Campos do Jordão-SP, apuramos um débito em aberto no montante de R$ 50.830,12 

(cinquenta mil, oitocentos e trinta reais e doze centavos) em abril de 2019. Valor da Avaliação: R$ 

65.829,03 (sessenta e cinco mil, oitocentos e vinte e nove reais e três centavos), em maio de 2019. 

 

Lote 7 – Conjunto Comercial n° 31, localizado no 3º andar, do Edifício Manoel Macedo, esquina com as 

ruas XV de Novembro e Marechal Floriano Peixoto. Matrícula: 60.053 – 6º Registro de Imóveis de 

Curitiba-PR. Matrícula Atualizada: Consta na R.1 informação da penhora nos autos nº CP-05218/98 da 

7ª JCJ-Curitiba, em que figura como exequente Luiz Carlos de Sá Guedes e executado Cruzeiro de Sul 

Companhia Seguradora. Conta na Av.2 informação de arrecadação e indisponibilidade do bem objeto 

desta matrícula, extraída dos autos de Falência nº 1079388-33.2017.8.26.0100, juízo da 2ª Vara de 

Falências e Recuperação Judicial da Comarca de São Paulo-SP. Débitos de IPTU em aberto: Não 

localizado. Débitos de IPTU inscritos em Dívida Ativa: Não Localizado. Valor da Avaliação: R$ 

146.385,81 (cento e quarenta e seis mil, trezentos e oitenta e cinco reais e oitenta e um centavos), em 

maio de 2019. 

 

Lote 8 – Conjunto Comercial n° 32, localizado no 3º andar, do Edifício Manoel Macedo, esquina com as 

ruas XV de Novembro e Marechal Floriano Peixoto. Matrícula: 60.054 – 6º Registro de Imóveis de 

Curitiba-PR. Matrícula Atualizada: Consta na R.1 informação da penhora nos autos nº CP-05218/98 da 

7ª JCJ-Curitiba, em que figura como exequente Luiz Carlos de Sá Guedes e executado Cruzeiro de Sul 

Companhia Seguradora. Conta na Av.2 informação de arrecadação e indisponibilidade do bem objeto 

desta matrícula, extraída dos autos de Falência nº 1079388-33.2017.8.26.0100, juízo da 2ª Vara de 

Falências e Recuperação Judicial da Comarca de São Paulo-SP. Débitos de IPTU em aberto: Não 

localizado. Débitos de IPTU inscritos em Dívida Ativa: Não Localizado. Valor da Avaliação: R$ 

146.385,81 (cento e quarenta e seis mil, trezentos e oitenta e cinco reais e oitenta e um centavos), em 

maio de 2019. 

 

Lote 9 – Conjunto Comercial n° 33, localizado no 3º andar, do Edifício Manoel Macedo, esquina com as 

ruas XV de Novembro e Marechal Floriano Peixoto. Matrícula: 60.055 – 6º Registro de Imóveis de 

Curitiba-PR. Matrícula Atualizada: Consta na R.1 informação da penhora nos autos nº CP-05218/98 da 

7ª JCJ-Curitiba, em que figura como exequente Luiz Carlos de Sá Guedes e executado Cruzeiro de Sul 

Companhia Seguradora. Consta na Av.2 informação de arrecadação e indisponibilidade do bem objeto 

desta matrícula, extraída dos autos de Falência nº 1079388-33.2017.8.26.0100, juízo da 2ª Vara de 
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Falências e Recuperação Judicial da Comarca de São Paulo-SP. Débitos de IPTU em aberto: Não 

localizado. Débitos de IPTU inscritos em Dívida Ativa: Não Localizado. Valor da Avaliação: R$ 

146.385,81 (cento e quarenta e seis mil, trezentos e oitenta e cinco reais e oitenta e um centavos), em 

maio de 2019. 

 

Lote 10 – Conjunto Comercial n° 34, localizado no 3º andar, do Edifício Manoel Macedo, esquina com 

as ruas XV de Novembro e Marechal Floriano Peixoto. Matrícula: 60.056 – 6º Registro de Imóveis de 

Curitiba-PR. Matrícula Atualizada: Consta na R.1 informação da penhora nos autos nº CP-05218/98 da 

7ª JCJ-Curitiba, em que figura como exequente Luiz Carlos de Sá Guedes e executado Cruzeiro de Sul 

Companhia Seguradora. Consta na Av.2 informação de arrecadação e indisponibilidade do bem objeto 

desta matrícula, extraída dos autos de Falência nº 1079388-33.2017.8.26.0100, juízo da 2ª Vara de 

Falências e Recuperação Judicial da Comarca de São Paulo-SP. Débitos de IPTU em aberto: Não 

localizado. Débitos de IPTU inscritos em Dívida Ativa: Não Localizado. Valor da Avaliação: R$ 

146.385,81 (cento e quarenta e seis mil, trezentos e oitenta e cinco reais e oitenta e um centavos), em 

maio de 2019. 

 

Cumpre informar que até a publicação deste edital não há decisão judicial suspendendo ou 

impossibilitando a venda do bem contido neste leilão. 

 

Ficam todos aqueles mencionados no presente Edital, regularmente INTIMADOS das designações 

supra, caso não sejam localizados para as intimações pessoais. Será o presente edital, por extrato, 

afixado e publicado na forma da lei.  

 

São Paulo, 22 de abril de 2019. 

 

 

Eu, _____________________________________ 

escrivã (o) subscrevi. 

 

 

_________________________________ 

Marcelo Barbosa Sacramone 

Juiz de Direito 


