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2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VALINHOS/SP 

 

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

da MASSA FALIDA DE PETROFORTE BRASILEIRO DE PETROLEO LTDA (CNPJ/MF nº 96.288.881/0003-29) 

representada por seu Síndico Dr. AFONSO HENRIQUE ALVES BRAGA, dos interessados HERICK DA SILVA  

(CPF/MF nº 273.403.438-73), APARECIDA SANTINA GROMBINI DA SILVA (CPF/MF nº 025.110.078-27), dos 

credores, bem como do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. 

 

A MM. Juíza de Direito Heloísa Helena Palhares Montenegro de Morais, da 2ª Vara Cível  da Comarca de Valinhos/SP, 

na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento e interessar possa, que, por 

este Juízo, processam-se os autos da Falência de PETROFORTE BRASILEIRO DE PETROLEO LTDA  (CNPJ/MF nº 

96.288.881/0003-29), carta precatória nº 0001910-96.2016.8.26.0650 (processo nº 0113128-43.2010.8.26.0100), 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, foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: 

 

DO LEILÃO 

 

O leilão será conduzido em duas praças. A 1ª praça terá início em 15 de outubro de 2019 às 14h15min. Não havendo 

lance igual ou superior à avaliação nos 3 (três) dias subsequentes ao início da 1ª praça, a 2ª praça seguir-se-á sem 

interrupção, iniciando-se em 18 de outubro de 2019 às 14h15min e se encerrará em 19 de novembro de 2019 às 

14h15min. O valor mínimo para venda em 2ª Praça corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor de avaliação, 

atualizado até a presente data pela Tabela Prática do TJSP.  

 

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”), por meio de seu portal 

na rede mundial de computadores. 

 

LOCAL DO LEILÃO 

 

O leilão será realizado exclusivamente na modalidade eletrônica por meio do Portal www.lut.com.br. 
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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 horas, após o 

encerramento da praça. 

 

Comissão – O arrematante receberá em seu e-mail cadastrado junto à Gestora LUT, boleto bancário em favor do 

Leiloeiro/Gestora, a título de comissão, no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor do lance vencedor, devendo efetuar 

o pagamento no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas após o encerramento da praça.  

 

Após a realização do depósito judicial e do pagamento do boleto, o arrematante deverá encaminhar os respectivos 

comprovantes para o e-mail (contato@lut.com.br), a fim de que sejam juntados ao Auto de Arrematação.  

 

Caso o arrematante não realize os pagamentos acima, no prazo de 24 (vinte e quatro horas), ficará sujeito ao pagamento 

de multa no valor de 20% (vinte por cento) do valor do seu lance, bem como o licitante com o lance imediatamente anterior 

será intimado a realizar o pagamento do preço ofertado, sendo o seu lance considerado vencedor e incorrendo pelo preço 

em todas as condições e ônus de vencedor, inclusive multa de 20% (vinte por cento). Desta mesma forma incorrerão 

todos os demais licitantes sucessivamente, caso o lance imediatamente anterior ao seu não seja honrado. 

 

DA DESCRIÇÃO DOS BENS 

 

Lote 1 – Uma CASA residencial, situada à Rua Amadeu Barchesi, nº “03”, do tipo BD/1/2, no loteamento denominado 

“NÚCLEO RESIDENCIAL VILA BOM RETIRO”, nesta cidade e Comarca de VALINHOS, que corresponde ao lote “12” da 

quadra “I”, medindo 10,00m de largura, tanto na frente quanto nos fundos, onde confronta com o lote 6; por 20,00m da 

frente aos fundos de ambos os lados, confrontando do lado direito com o lote 11; do lado esquerdo com o lote 13, com a 

área de 200,00m². Matrícula nº 2.569 no 1º CRI de Valinhos/SP. Contribuinte: 1483/00, setor 5796M. Matrícula 

Atualizada: Consta na Av.1 que o imóvel objeto desta matrícula foi penhorado nos autos da ação de Execução de Título 

Extrajudicial (processo nº 000.03.061115-6), da 19ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo – Capital. Consta na Av.6 

que o imóvel foi penhorado nos autos da Ação de Execução Civil, número de ordem 1826/2004, da 4ª Vara Cível do Foro 

Central da Comarca de Limeira/SP. Conforme informações contidas nas averbações de nº 8 e 10 “foi declarada a  

INEFICÁCIA da alienação em relação à massa, objeto da R.2 desta matrícula, bem como, a INDISPONIBILIDADE do 

referido bem imóvel”. Segundo o auto de arrecadação, avaliação e depósito (fls. 44/45) “o imóvel encontra -se em bom 

estado de conservação e possui as seguintes características: há uma casa residencial com 3 quartos, sala, cozinha, 
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banheiro azulejado, piso frio em toda a casa, quintal de cimento rústico, portões de grade metálica, cobertura de telhas 

de amianto e forro de madeira e uma vaga de garagem coberta. Também há uma edícula nos fundos composta de 1 

quarto, 1 sala, 1 cozinha e 1 banheiro azulejado, piso frio em toda a edícula”. Débitos de IPTU em Aberto: não localizado. 

Débitos Inscritos em Dívida Ativa: não localizado. Débitos de Condomínio: não localizado. Valor da Avaliação: R$ 

384.593,00 (trezentos e oitenta e quatro mil e quinhentos e noventa e três reais), atualizados até julho de 2019, pela 

Tabela Prática do TJSP. 

 

OBS: os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontram, sem garantia, constituindo ônus do 

interessado verificar suas condições, antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas, presenciais ou 

híbridas. Desta forma, havendo eventuais divergências de áreas e/ou características físicas, o arrematante não poderá 

pleitear complemento de metragens, abatimento do valor, indenização ou desfazimento da arrematação. De igual 

maneira, correrão por sua conta as despesas e os custos relativos à desmontagem, remoção, transporte e transferência 

dos bens móveis arrematados. 

 

Haja vista a natureza falimentar da ação, toda matéria discutida em processos com penhoras antecedentes serão de 

competência do juízo falimentar, ou seja, não haverá sucessão do arrematante nas obrigações da Massa Falida. 

 

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.  

 

 

 

Eu, _____________________________________ 

escrivã (o) subscrevi. 

 

 

 

_________________________________ 

Heloísa Helena Palhares Montenegro de Morais 

Juíza de Direito 


