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3ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central/SP 

 
EDITAL DE 1º, 2º E 3º LEILÃO e de intimação na FALÊNCIA DE PETROFORTE BRASILEIRO 
PETRÓLEO LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 96.288.881/0001-67, e Outros, na pessoa do 
Administrador Judicial AFONSO HENRIQUE ALVES BRAGA, inscrito na OAB/SP sob o nº 
122.093; bem como do proprietário do Lote 04 HERICK DA SILVA, inscrito no CPF/MF sob o nº 
273.403.438-73; do coproprietário do Lote 04: SEBASTIÃO MARCOS DE SOUZA SANTOS, 
inscrito no CPF/MF sob o nº 019.808.778-07, e sua mulher MIRIAN KAWAI WADA SANTOS, 
inscrita no CPF/MF sob o nº 141.147.958-04; do proprietário do Lote 05 MOINHO SÃO 
CRISTOVÃO LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob  o nº 33.243.783/0001-93. A Dra. Maria Rita 
Rebello Pinho Dias, MM. Juíza de Direito da 3ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do 
Foro Central/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º, 2º e 3º Leilão do 
bem, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os 
autos da Exibição de Documento ou Coisas Civil - Falência de Empresários, Sociedades 
Empresárias, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte ajuizada por PETROFORTE 
BRASILEIRO PETRÓLEO LTDA. e outros - Processo nº 0024706-43.2020.8.26.0100 (Principal 
nº 0074201-23.2001.8.26.0100 - Controle nº 642/2018, e que foi designada a venda do bem 
descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO IMÓVEL - O imóvel será vendido 
em caráter "AD CORPUS” e no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da 
parte interessada verificar suas condições antes das datas designadas para as alienações 
judiciais eletrônicas, e o arrematante ficará com o encargo de depositário do bem. DA 
PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio 
do gestor www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do Código 
de Processo Civil, inclusive as fotos e a descrição detalhada dos bens a serem apregoados. DA 
VISITAÇÃO - Constitui ônus da parte interessada examinar o imóvel a ser apregoado. Os 

interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail 
visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem 
autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível. 
Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. DO 
LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO E PRESENCIAL, o 1º Leilão terá 
início no dia 02/02/2021 às 15:00h e se encerrará dia 12/02/2021 às 15:00h, onde somente 

serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance, seguir-se-á 
sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 12/02/2021 às 15:01h e se encerrará no dia 
22/02/2021 às 15:00h, onde serão aceitos lances com no mínimo 70% (setenta por cento) do 
valor da avaliação; não havendo lance, seguir-se-á sem interrupção o 3º Leilão, que terá início no 
dia 22/02/2021 às 15:01h e se encerrará no dia 04/03/2021 às 15:00h, onde serão aceitos 
lances com no mínimo 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação, condicionado a 
aprovação da Administrador Judicial e do I. Magistrado da 3ª Vara de Falências e Recuperações 
Judiciais do Foro Central de São Paulo. DO CONDUTOR DO LEILÃO - O Leilão será conduzido 

pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta 
Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o nº 844. DOS LANCES - Os lances poderão 

ser ofertados a partir do dia e hora de início do leilão pela rede de internet, através do Portal 
www.megaleiloes.com.br, ou de viva voz no dia do encerramento do 1º, 2º e 3º leilão a partir das 
14:00 horas, no Auditório localizado na Alameda Santos, nº 787, 13º andar, conjunto 132 - Jd. 
Paulista - São Paulo/SP, em igualdade de condições.  DOS DÉBITOS - O imóvel será apregoado 

sem quaisquer ônus, os quais serão de responsabilidade da massa falida, exceto se o 
arrematante for: i-) sócio da sociedade falida ou sociedade controlada pelo falido; ii-) parente, em 
linha reta ou colateral, até o 4º (quarto) grau, consanguíneo ou afim, do falido ou de sócio da 
sociedade falida; iii-) identificado como agente do falido com o objetivo de fraudar a sucessão. 
Parágrafo Único: O arrematante deverá arcar com todos os custos de transferência do imóvel 
para seu nome, como as despesas de ITBI - Imposto de transmissão de bens imóveis e registro 
do imóvel no RGI respectivo. DA CAUÇÃO - O arrematante deverá depositar 10% (dez) por cento 
do valor da arrematação no prazo de 24h (vinte e quatro horas) do encerramento do leilão para 
garantia do Juízo, e tal valor será abatido do saldo remanescente da arrematação para quitação do 
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preço após o deferimento do lance pelo Juízo responsável. No caso de indeferimento do lance, o 
valor depositado poderá ser levantando integralmente pelo arrematante. DO PAGAMENTO - O 
arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, descontada a caução paga 
anteriormente, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o deferimento do lance, através de 
guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. 
DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, 
encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, 
CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento 
do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 
7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no 
pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela 
inadimplida com as parcelas vincendas. DA COMISSÃO – O arrematante deverá pagar à 
MEGALEILOES GESTOR JUDICIAL, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por 
cento) sobre o preço de arrematação do bem. A comissão devida à Mega Leilões gestor judicial 
não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, 
salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial por razões alheias à vontade do 
arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O 

pagamento da comissão da MEGALEILÕES GESTOR JUDICIAL deverá ser realizado em até 24h 
(vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito, que ficará 
disponível no site do gestor ou será enviada por e-mail. Todas as regras e condições do Leilão 
estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. A publicação deste edital supre eventual 

insucesso nas notificações pessoais e dos respectivos patronos. As demais condições obedecerão 
ao que dispõe a Lei 11.101/05 e o Provimento CSM nº 1625/2009, e no que couber, o CPC e o 
caput do artigo 335, do CP. RELAÇÃO DO BEM: LOTE Nº 04: MATRÍCULA Nº 532 DO 
CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO CARLOS/SP - IMÓVEL: Um terreno sem 

benfeitorias, localizado à Av. Prof. Luiz Augusto de Oliveria, antiga Rua “A”, localizado à 31m da 
Avenida São Carlos, medindo 21,20m de frente para a dita rua, 30,00m da frente aos fundos, de um 
lado, confrontando com os lotes 31, 32 e 33, medindo de outro lado 28m da frente aos fundos, onde 
confronta com o lote 26, confrontando no fundo com o lote 34 e com a adutora do Espraiado de S. 
Carlos, correspondendo dito terreno aos lotes 27 e 29 anexos entre si, da quadra A, da Vila Marina, 
dito terreno constituído dos lotes 27 e 29, tem o seguinte perímetro no alinhamento da Travessa ou 
Rua A, segue no perímetro: começa no alinhamento da Travessa ou Rua A, atual Prof. Luiz 
Augusto de Oliveira, segue na confrontação com o lote 26 e anda 28,00m até a adutora; deflete em 
ângulo obtuso à direita e segue acompanhando a adutora até a linha do fundo; deflete à direita em 
ângulo obtuso e segue até o lote 33 na divisa do lote 34; vira a direita e anda com 30,00m; até o 
alinhamento da Rua A, pela divisa dos lotes nºs 31, 32 e 33, vira a direita e anda 21,20m pelo 
alinhamento da Rua A, até o ponto de partida. Consta na Av.9 e Av.10 desta matrícula que nos 

autos da Falência de PETROFORTE BRASILEIRO PETRÓLEO LTDA., foi decretada a 
indisponibilidade sobre a parte ideal (50%) deste imóvel, pertencente a HERICK DA SILVA. 
Consta na Av.10 desta matrícula que nos autos da Falência de PETROFORTE BRASILEIRO 
PETRÓLEO LTDA., foi decretada a indisponibilidade sobre a parte ideal (50%) deste imóvel, 
pertencente a HERICK DA SILVA. Consta na Av.12 desta matrícula que nos autos do Processo 
nº 1379005420075150093, da 6ª Vara do Trabalho de Campinas/SP, fica indisponível a parte 
ideal (50%) do imóvel objeto desta matrícula, pertencente a HERICK DA SILVA. Consta na Av.16 
desta matrícula que nos autos do Processo nº 54462002, da Fazenda Pública de Limeira/SP, foi 

determinada a indisponibilidade da parte ideal (50%) do imóvel objeto desta matrícula, 
pertencente a HERICK DA SILVA. Consta na Av.17 desta matrícula que nos autos do Processo 

nº 01363000820015150093, da 6ª Vara do Trabalho de Campinas/SP, foi determinada a 
indisponibilidade da parte ideal (50%) do imóvel objeto desta matrícula, pertencente a HERICK 
DA SILVA. Consta na Av.18 desta matrícula que nos autos do Processo nº 
01363000820015150093, da 37ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP, foi determinada a 
indisponibilidade dos bens de HERICK DA SILVA. Consta na Av.19 desta matrícula que nos 
autos do Processo nº 005920086-2002.5.15.0013, da 1ª Vara do Trabalho de São José dos 
Campos/SP, foi determinada a indisponibilidade dos bens de HERICK DA SILVA. Consta na 
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Av.20 desta matrícula que nos autos do Processo nº 00848003120015150115, da 2ª Vara do 

Trabalho de Presidente Prudente/SP, foi determinada a indisponibilidade dos bens de HERICK 
DA SILVA. Consta na Av.21 desta matrícula que nos autos do Processo nº 

02858004920005020028, do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, foi determinada a 
indisponibilidade dos bens de HERICK DA SILVA. Consta na Av.20 desta matrícula que nos 

autos do Processo nº 01165002720015150082, da 3ª Vara do Trabalho de São José do Rio 
Preto/SP, foi determinada a indisponibilidade dos bens de HERICK DA SILVA. Consta na Av.20 
desta matrícula que nos autos do Processo nº 003400222008502003, da Secretaria do Juízo 
Auxiliar de São Paulo/SP, foi determinada a indisponibilidade dos bens de HERICK DA SILVA. 
Consta na Avaliação que sobre o terreno foi construído um Galpão, com área construída de 
440,00m2. Contribuinte nº 14.088.021.001 (conf. Av.4). Valor da Avaliação deste lote: R$ 
956.022,18 (novecentos e cinquenta e seis mil, vinte e dois reais e dezoito centavos), para 
outubro de 2019, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de 
atualização monetária do TJ/SP. LOTE Nº 05: MATRÍCULA Nº 1.008 DO 2º CARTÓRIO DE 
REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO PAULO/SP - IMÓVEL: Apartamento nº 171, no 17º andar, bloco 

B, do “Edifício Maria Vitoria”, sito na Rua Cardoso de Almeida nº 654, no 19º Subdistrito - Perdizes, 
com a área útil de 160,613750m2, a área comum de 31,874280m2 e a área total de 192,488030m2, 
correspondendo-lhe uma fração ideal de 2,170% ou seja 25,1720m2, confrontando pela frente com 
o espaço entre os blocos “A” e “B” e também com o play ground; pelo lado esquerdo, com o recuo 
do prédio junto à divisa do imóvel de Gino Farinacci; pelo lado direito, com o recuo do prédio junto à 
divisa do imóvel de Maria Coutinho Vieira; e pelos fundos, com o recuo do prédio junto à divisa do 
imóvel de João Delgado Gonçalves. Consta na Av.8 desta matrícula que nos autos da Falência 
de PETROFORTE BRASILEIRO PETRÓLEO LTDA., foi decretada a indisponibilidade deste 
imóvel, pertencente a MOINHO SÃO CRISTOVÃO LTDA. ; MATRÍCULA Nº 1.009 DO 2º 
CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO PAULO/SP - IMÓVEL: Garagem ou Vaga 

Grande, tipo “C”, situada no 2º subsolo do “Edifício Maria Vitória”, sito na Rua Cardoso de Almeida 
nº 654, no 19º Subdistrito-Perdizes, com a área útil de 16,200000m2, a área comum de 
26,896511m2 e a área total de 43,096511m2; correspondendo-lhe a fração ideal de 0,486% ou seja 
5,6376m2; confrontando, a garagem em seu todo, pela frente com terreno do condomínio que dá 
para a Rua Cardoso de Almeida; pelo lado esquerdo, com propriedade de Gino Farinacci; pelo lado 
direito, com Margarida Coutinho Vieira; e nos fundos, com o hall de escadas, elevador de serviço e 
com terreno do condomínio onde estão formados jardins, na divisa com o imóvel de propriedade de 
João Delgado Gonçalves. Consta na Av.6 desta matrícula que a Garagem ou Vaga Grande, tipo 
“C”, possui o nº 40. Consta na Av.9 desta matrícula que nos autos da Falência de 
PETROFORTE BRASILEIRO PETRÓLEO LTDA., foi decretada a indisponibilidade deste imóvel, 
pertencente a MOINHO SÃO CRISTOVÃO LTDA. ; e MATRÍCULA Nº 94.446 DO 2º CARTÓRIO 
DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO PAULO/SP - IMÓVEL: Garagem Pequena ou Vaga 

Pequena, tipo “A”, nº 48, localizada no 2º subsolo do “Edifício Maria Vitória”, situado na Rua 
Cardoso de Almeida nº 654, no 19º Subdistrito-Perdizes, com a área de 9,900000m2, área comum 
de 16,436757m2, e a área total de 26,336757m2, correspondendo-lhe no terreno uma fração ideal 
de 0,299% ou seja 3,4684m2. Consta na Av.2 desta matrícula que nos autos da Falência de 

PETROFORTE BRASILEIRO PETRÓLEO LTDA., foi decretada a indisponibilidade deste imóvel, 
pertencente a MOINHO SÃO CRISTOVÃO LTDA. Contribuinte nº 021.044.0280-8. Valor da 
Avaliação deste lote: R$ 1.166.830,04 (um milhão, cento e sessenta e seis mil, oitocentos e 
trinta reis e quatro centavos), para novembro de 2019, que será atualizado até a data da 
alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. LOTE Nº 06: MATRÍCULA Nº 
73.041 DO 1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP - 
IMÓVEL: Um terreno representado pelo lote 19 da quadra 29, da Vila Santa Luzia, no Bairro do 
Taboão, medindo 12,50m de frente para a Avenida Brasil, a contar de 122,50m da esquina da Rua 
V, lado esquerdo de quem desta segue pela Avenida Brasil, em direção a Rua do Córrego, da 
frente aos fundos de quem da Avenida Brasil acima mencionada olha para o terreno, mede do lado 
esquerdo 22,00m, e do lado direito 23,00m, e nos fundos mede 10,50m, confrontando do lado 
esquerdo e nos fundos com Nello Della Nina e sua mulher, e no lado direito faz frente com a Rua 
do Córrego, encerrando a área de 301,00m2. Consta na Av.3 desta matrícula que a Avenida 
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Brasil atualmente denomina-se Rua Dr. Vital Brasil. Consta na Av.8 desta matrícula que nos 

autos do Processo CG nº 43.609/2003, foi decretada a indisponibilidade dos bens de URSULA 
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A. Consta na Av.10 desta matrícula que nos 

autos da Falência de PETROFORTE BRASILEIRO PETRÓLEO LTDA., este imóvel foi 
arrecadado. Consta na Av.11 desta matrícula que nos autos do Processo nº 0092400-

56.2005.5.15.0150, em trâmite na Vara do Trabalho de Cravinhos/SP - TRT 15º Região, foi 
decretada a indisponibilidade dos bens de SANTA URSULA EMPREENDIMENTOS E 
PARTICIPAÇÕES S/A. Consta na Av.13 desta matrícula que nos autos do Processo nº 
0071200-55.2002.5.02.0054, em trâmite na 54ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP - TRT 2º 
Região, foi decretada a indisponibilidade dos bens de SANTA URSULA EMPREENDIMENTOS E 
PARTICIPAÇÕES S/A. Contribuinte nº 020.084.019.000. Valor da Avaliação deste lote: R$ 
479.091,66 (quatrocentos e setenta e nove mil, noventa e um reais e sessenta e seis 
centavos), para outubro de 2020, que será atualizado até a data da alienação conforme 
tabela de atualização monetária do TJ/SP. 
 
São Paulo, 17 de novembro de 2020. 
 
 
Eu, _____________________, diretora/escrivã, conferi e subscrevi.         

 
 
 

__________________________________ 
Dra. Maria Rita Rebello Pinho Dias 

Juíza de Direito 


