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24ª VARA CÍVEL DO FÓRUM CENTRAL DA COMARCA DE SÃO PAULO 

 

EDITAL DE HASTA PÚBLICA do bem abaixo descrito, conhecimento de eventuais interessados na lide e de intimação 

dos executados NOVA CARNE COMERCIAL LTDA. atual denominação BOM CHARQUE INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA. (CNPJ/MF: 43.551.969/0001-63), TOTAL S/A (CNPJ/MF: 12.184.079/0001-37), FRIGORÍFICO MARGEN LTDA 

(CNPJ/MF: 25.068.875/0001-56), RIO XINGU EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA (CNPJ/MF: 

08.801.176/0001-54), MAURO SUAIDEN (CPF/MF: 015.636.208-20), GERALDO ANTONIO PREARO (CPF/MF: 

015.636.198-14), BERQUE PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA. (CNPJ/MF: 01.430.247/0001-00), G M RIO 

BONITO PARTICIPAÇÕES LTDA. (CNPJ/MF:  08.106.806/0001-70) E DA CREDORA HIPOTECÁRIA PROCURADORIA 

DA FAZENDA NACIONAL e da PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO: 

 

O MM. Juiz de Direito Claudio Antonio Marquesi, da 24ª Vara Cível do Fórum Central da Comarca de São Paulo/SP, na 

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

Juízo, processam-se os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada por BRICKELL FOMENTO 

MERCANTIL S/A (CNPJ/MF: 01.497.456/0001-71) contra NOVA CARNE COMERCIAL LTDA. atual denominação BOM 

CHARQUE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. (CNPJ/MF: 43.551.969/0001-63) - Processo nº 0147332-

45.2012.8.26.0100 que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: 

 

A 1ª praça terá início em 19 de novembro de 2018, às 14h 15min.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 22 de novembro 

de 2018, às 14h 15min e se encerrará em 12 de dezembro de 2018, às 14h 15min. O valor mínimo para venda em 2ª Praça 

corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. 

  

A Praça será conduzida pela Gestora Judicial Lut Gestão e Intermediação de Ativos Ltda. e pelo Leiloeiro Oficial Cezar 

Augusto Badolato Silva, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP, sob o n° 602.  

 

Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal www.lut.com.br.  

 

O arrematante deverá pagar à Gestora Judicial LUT, a título de comissão, o valor correspondente a 3% (três por cento) 

sobre o preço de arrematação do bem. Tal valor será devido à Gestora Judicial LUT pelo arrematante ainda que haja a 

desistência da arrematação, assim como será devido pelo exequente nos casos de adjudicação do bem e pelo executado 

nos casos de acordo e remição, conforme Condições de Venda e Pagamento do leilão. 

 

http://www.canaljudicial.com.br/lut
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A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notificações pessoais e dos respectivos patronos.       

 

O interessado em arrematar o bem, poderá fazê-lo parceladamente, desde que seja realizado o pagamento mínimo à vista 

de 50% (cinquenta por cento) da proposta oferecida e da comissão devida a Gestora Judicial LUT, sendo que o restante 

do montante proposto no lance poderá ser parcelado em no máximo 10 (dez) vezes e cada parcela será devidamente 

corrigida pelo índice da tabela prática do TJSP. Ademais, a proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá 

sobre as propostas de pagamento parcelado.      

 

RELAÇÃO DOS BENS 

 

BEM: Imóvel registrado Junto ao Cartório Vivi Cordeiro - Ofício Único Extrajudicial de Mãe do Rio – PA, sob matrícula 378, 

livro 2-B, folha 178, correspondente ao lote agrícola número 130, com terreno de 23.5825 hectares, 3.205,43m² de área 

construída, bem como benfeitorias, situado à margem direita da Rodovia BR-010, KM 55, no Município de Mãe do Rio, 

Estado do Pará, propriedade do executado Frigorífico Margen Ltda. (Incorporadora de Mãe do Rio Empreendimentos e 

participações). De acordo com laudo de avaliação de fls. 567/570 do processo, o terreno rural  localizado no Município de 

Mãe do Rio, PA, distando cerca de 197 KM rodoviários da capital do Estado e 170 Km via aeroviária, município este 

integrante da mesorregião do Nordeste Paraense e Microrregião do Guamá e com a população aproximadamente para 

mais ou para menos 53.395 habitantes e com área total de 2.384,2Km.Descrição da área e benfeitorias de acordo com 

laudo de avaliação: Lote de terreno rural com 23.5825 hectares e 3.205,43m e com os mesmos limites e confrontações 

pela frente com a Rod. BR 010 (Belém-Brasília), pelo lado direito e esquerdo com quem de direitos. Esclarecemos que na 

área 23.5825 há. que hoje pertence ao executado Frigorífico Margen Ltda. 3.205,43ms de área construída. Bloco um 

(administrativo); Bloco dois (cozinha, refeitório, área de descanso, vestuário e lavanderia). Prédio da Indústria, Graxaria, 

Caldeira. Bloco da área comercial, contabilidade, bloco gerador de energia, indústria e manipulação ao processo, 

almoxarifado, sala de máquina casa de força, tanque de sebo, torre de resfriamento ao lado da caldeira, oficina elétrica e 

mecânica, fabrica de farinha de sangue, tanque de reservatório com capacidade de 350 mil litros e outro elevado com 60 

mil litros, um curral com capacidade para 300 animais, divididos em seis blocos, sessão de tratamento, linha verde e linha 

vermelha, balança rodoviária com capacidade para 80 toneladas. Matrícula nº 378 registrado no Cartório Vivi Cordeiro 

- Ofício Único Extrajudicial de Mãe do Rio - PA: Na Av. 11 consta a averbação de 1º) UM PRÉDIO INDUSTRIAL, 

construído em alvenaria e cobertura com estrutura metálica, piso cimento, coberta com telhas de brasilite e de alumínio, 

contendo 1 cabine de energia, 1 caixa d’água de 20.000 litros, 1 poço artesiano de 7.500 litros por hora, 1 caixa d’água de 

60.000 litros e um poço artesiano de 30.000 litros por hora; PRÉDIO INDUSTRIAL: 1 tendal embarque carne com osso, 1 

entrada sanitária, 2 câmaras de resfriamento de carcaças, 1 câmara de sequestro e desossa, 1 corredor de 

passagem/lavagem de carcaças, 1 sala de DIF, 1 salão de abate, 1 sala para guarda de utensílios (mocotó), 1 sala/oficina 
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do abate, 1 sala de higienização de carretilhas, 1 corredor de acesso, 2 salas simples, 1 sala com sanitário, 2 salas 

bucharia, 1 sala miúdos, 1 sala de higienização de bandejas, 2 salas de embalagens, 2 túneis de congelamento, 1 corredor 

de embarque, 2 salões de almoxarifado, 1 entrada sanitária com corredor de acesso, 4 salas para triparia, 1 salão recepção 

de ossos/sebo, 1 salão fábrica de farinha de ossos, 1 salão de carregamento de couros, 1 sala de máquinas, 1 sala de 

distribuição de energia; PRÉDIO DA CALDEIRA: 1 caldeira com capacidade para 3.000 quilos; prédio farinha de sangue, 

estação de tratamento de efluentes; 2 tanques de recepção de esgotos, 1 casa de bombas, 2 peneiras estáticas, 2 tanques 

de decantação, 3 depósitos; CURRAIS: 8 currais, 1 corredor de acesso para o abate, limitando-se nas laterias direita, 

esquerda e ao fundo com terreno da firma proprietária, com área construída de 2.444.43m2; 2º) UM PRÉDIO COM 1 (UM) 

PAVIMENTO, sendo: refeitório e vestiário, construído em alvenaria, coberto de laje e telhas brasilite, piso de cimento, com 

forro em PVC.- Prédio Refeitório: 1 sala de lavagem de utensílio, 1 cozinha, 1 despensa, 1 sanitário, 1 salão de refeições 

e 1 área de descanso; Vestiário e lavanderia: 1 lavanderia, 1 vestiário masculino com armários, banhos e sanitários, 1 

vestiário feminino com armários, banhos e sanitários, limitando-se à direita com a Rodovia BR-010, à lateral esquerda com 

o prédio da administração e ao fundo com terreno da firma proprietária, com a área construída de 504,00m2; 3º) UM 

PRÉDIO SETOR ADMINISTRATIVO – com 1 pavimento, construído em alvenaria, coberto com telhas de barro, piso de 

cimento, com forro em PVC; portaria: 1 sala, 1 banheiro; prédio administrativo 1: 2 sanitários masculinos, 2 sanitários 

femininos, 5 salas simples, 1 sala com vestiário e sanitário, 1 sala recepção e 1 corredor de acesso; Inspeção federal: 1 

sala de recepção, 1 sala de arquivos, 1 copa, 1 vestiário masculino e 1 sanitário masculino, 1 vestiário com sanitário 

feminino, 1 corredor de acesso, 1 sala simples, 1 sala com banho e sanitário; Prédio administrativo 2: 3 salas e 1 sanitário, 

confinando à direita com o prédio do refeitório, à esquerda e ao fundo com terreno da firma proprietária, com a área 

construída de 257,00m2. Ocupando ditas edificações 3.205,43m2 (três mil, duzentos e cinco metros e quarenta e três 

centímetros quadrados). Consta na R.12 por escritura pública de confissão de dívida a ser parcelada, com garantia 

hipotecária, datada de 17/ 12/ 2007 lavradas às fls. 83, do Livro nº 3118-N, das Notas do Cartório Índio Artiaga, 4° 

Tabelionato de Notas da Comarca de Goiânia, Estado do Goiás entre as partes fazem, de um lado como outorgante 

devedora, a pessoa jurídica de direito privado com a denominação de Frigorífico Margen Ltda. doravante denominada 

confidente devedora neste ato representado por Jorge Hernani Elorza, brasileiro, casado, gerente financeiro, portador da 

Carteira de Identidade nº 7.992.306-9/ SP e CPF nº 036.413.968-40 e de outro lado a UNIÃO, neste ato representada por 

sua procuradora-chefe da Procuradoria da Fazenda em Goiás doravante denominada credora simplesmente, e ainda na 

qualidade ele interveniente garantidora a pessoa jurídica de direito privado com a denominação social de Mãe do Rio 

Empreendimentos e Participações Ltda. com sede e Foro na Avenida Presidente Castelo Branco, nº 366, bairro São 

Sebastião, Mãe do Rio/PA, devidamente inscrita no CNP J nº 04.798.383/0001-46, neste ato representada por Jorge 

Hernani Elorza, anteriormente qualificado, dão à UNIÃO, a área de terra objeto da presente Matrícula e as benfeitorias 

constantes da averbação nº 11.1 relativo à dívida constante da referida escritura pública. Consta no R. 14 a penhora 

exequenda, da execução nº 014733245.2012.8.26.0100 em que é exequente: BRICKELL FOMENTO MERCANTIL S/A. e 
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executado: NOVA CARNE COMERCIAL LTDA. E OUTROS, TOTAL S/A. o imóvel desta matrícula foi penhorado em favor 

do exequente. Sendo o valor do débito de R$ 7.812.361,89 (sete milhões, oitocentos e doze mil, trezentos e sessenta e 

um reais e oitenta e nove centavos). Consta na Av. 16 Indisponibilidade de Bens – nos termos do ofício nº 570/2015, 

expedido pelo Poder Judiciário do Estado de Goiás, em 16/07/2015, da empresa Mãe do Rio Empreendimentos e 

Participações Ltda. inscrita no CNPJ nº 04.798.383/0001-46. Valor da avaliação: R$ 19.035.342,00 (dezenove milhões, 

trinta e cinco mil e trezentos e quarenta e dois reais) atualizado até setembro de 2018 pela Tabela Prática do TJSP. Débitos 

Tributários: Eventuais débitos tributários ficam sub-rogados no respectivo preço alcançado pela arrematação, nos termos 

do parágrafo único do artigo 130, do Código Tributário Nacional. Débitos da ação: R$ 7.812.361,89 (sete milhões, 

oitocentos e doze mil, trezentos e sessenta e um reais e oitenta e nove centavos), em maio de 2012 valores que deverão 

ser atualizados para a data da arrematação e pelo qual responderá o produto da arrematação. Em havendo saldo 

remanescente, responderá pela diferença o executado nesta ação. OBS: Compete ao interessado no bem eventual pesquisa 

de débito junto aos diversos Órgãos. 

 

 

Eu,                                                                                                   escrivã (o) subscrevi. 

 

_________________________________ 

Claudio Antonio Marquesi 

Juiz de Direito 


