
4ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP 
 

EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO e de intimação do executado Espólio de JOSÉ LUIZ SAN MARTIN 
EXELPE OU JOSÉ LUIZ SAN MARTIN EXESPP, na pessoa de seu inventariante DIEGO 
SANT’ANA SAN MARTIN ELEXPE, inscrito no CPF/MF sob o nº 389.541.998-28, bem como da 
coproprietária do imóvel da matrícula 12.024: MARIA TERESA SAN MARTIN ELEXPE ou 
MARIA TERESA SAN MARTIN ELESPP, e dos coproprietário do imóvel da matrícula 49.055: 
Espólio de CÉLIO BARBOSA, e SUELI PEGOLLO BARBOSA, por si e como representante 
do espólio. O Dr. Sidney da Silva Braga, MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível do Foro Central 
da Capital/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão dos bens 
imóveis, 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 Jari Celulose Papel 
Embalagens S/A em face do Espólio de JOSÉ LUIZ SAN MARTIN EXELPE - Processo nº 
0207583.34.2009.8.26.0100 - Controle nº 2.393/2009, e que foi designada a venda dos bens 
descritos abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DOS IMÓVEIS - Os imóveis serão 
vendidos em caráter "AD CORPUS” e no estado em que se encontram, sem garantia, 
constituindo ônus da parte interessada verificar suas condições antes das datas designadas para 
as alienações judiciais eletrônicas. 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 imóveis a serem apregoados, e, será afixado em local de costume e publicado em 
jornal de grande circulação, em conformidade com o disposto no art. 887, § 3º do Código de 
Processo Civil. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar os bens deverão enviar solicitação 
por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável 
pela guarda dos bens 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 realizada por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal 
www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 02/02/2021 às 15:00h e se encerrará dia 
05/02/2021 às 15:00h, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da 
avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem 
interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 05/02/2021 às 15:01h e se encerrará no dia 
26/02/2021 às 15:00h, onde serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) do 
valor da avaliação. 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. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DOS IMÓVEIS - No 2º Leilão, o 
valor mínimo para a venda dos imóveis corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da 
avaliação judicial, que será atualizada até a data da alienação judicial, dependendo nesta 
hipótese, de liberação do Juízo para se concretizar a venda DOS LANCES - Os lances poderão 
ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS – 
Eventuais ônus sobre os imóveis correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos de 
IPTU e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do 
art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o 
pagamento do preço dos bens arrematados, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o 
encerramento do leilão 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; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou 
promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos 
serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação; (Art. 895, § 4º e 5º do 
CPC). DA COMISSÃO - O arrematante deverá pagar à MEGALEILOES GESTOR JUDICIAL, a 
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título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação 
dos imóveis. 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 ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as 
despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão da 
MEGALEILOES GESTOR JUDICIAL deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a 
contar do encerramento do leilão, que deverá ser depositado nos autos, através de guia de 
depósito que ficará disponível no site do gestor ou será enviada por e-mail, e será devida tão 
somente com seu aperfeiçoamento. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis 
no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do 
executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, 
será intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO 
DOS BENS: LOTE Nº 01: PARTE IDEAL (50%) QUE O EXECUTADO POSSUI SOBRE O 
IMÓVEL DA MATRÍCULA Nº 12.024 DO 2º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE 
GUARULHOS/SP - IMÓVEL: Um prédio residencial sob nº 1.166, da Rua Santo Antonio, e seu 
respectivo terreno, constituído de parte dos lotes nºs 12 e 13, da Quadra nº 90, da Vila Rosália, 
no Bairro de Vila Galvão, perímetro urbano deste distrito, município e comarca de Guarulhos, 
Estado de São Paulo, medindo dito terreno, 15,00m de frente para a referida via pública, igual 
largura nos fundos, por 22,21m da frente aos fundos do lado esquerdo de quem da rua olha para 
o imóvel, e 22,38m pelo lado direito, também da frente aos fundos, encerrando uma área de 
331,70m2, confrontando pelo lado esquerdo com o lote nº 11, pelo lado direito com parte do lote 
nº 13, onde está construído o prédio nº 1.160, e, pelos fundos com parte dos lotes nºs 12 e 13, 
onde está construído o prédio nº 184, da Avenida Francisco Gonzaga de Vasconcelos; terreno 
esse distante 140,00m, da esquina formada pelas Ruas Santo Antonio e São Jose, localizado do 
lado esquerdo de quem desta última entra na primeira e segue em direção à Rua São Joaquim. 
Consta na Av.06 desta matrícula a penhora exequenda da parte ideal (50%) do imóvel desta 
matrícula, sendo nomeado depositário o executado. Consta na Av.08 desta matrícula o 
Arrolamento da parte ideal (50%) do imóvel objeto desta matrícula, de propriedade do sujeito 
passivo, JOSÉ LUIS SAN MATIN ELEXPE, que também assina JOSE LUIS SAN MARTIN 
ELESPP. Consta na Av.09 desta matrícula que nos autos Execução Civil nº 0155109-
52.2010.8.26.0100, em trâmite na 39ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, requerida por 
BRASIL-DISTRESSED CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA contra JOSÉ LUIS SAN MARTIN 
ELEXPE e outra, foi penhorada a parte ideal (50%) do imóvel objeto desta matrícula, juntamente 
com os imóveis das matrículas 12.371, 42.370 e 49.055 do 2º CRI da Comarca de Guarulhos/SP, 
matrículas 43.789, 49.903 e 50.046 do 1º CRI da Comarca de Guarulhos/SP, e matrícula nº 6.987 
do ORI da Comarca de Campos do Jordão/SP, sendo nomeado depositário JOSÉ LUIS SAN 
MARTIN ELEXPEL. Consta na Av.12 desta matrícula que foi distribuída a ação de Execução 
Civil, processo nº 1051711-67.2013.8.26.0100, na 16ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, 
requerida por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A contra o Espólio de JOSÉ LUIS SAN MARTIN 
ELEXPE. Consta na Av.13 desta matrícula que nos autos Execução Civil nº 1072355-
31.2013.8.26.0100, em trâmite na 12ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, requerida por 
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A contra JOSÉ LUIS SAN MARTIN ELEXPE e outra, foi 
arrestado o imóvel objeto desta matrícula, juntamente com os imóveis das matrículas 12.371, 
42370, 42371 e 49.055 do 2º CRI da Comarca de Guarulhos/SP, matrículas 9.350, 43.789, 
49.903 e 50.046 do 1º CRI da Comarca de Guarulhos/SP, e matrícula nº 6.987 do ORI da 
Comarca de Campos do Jordão/SP, sendo nomeado depositário JOSÉ LUIS SAN MARTIN 
ELEXPEL. Consta na Av.14 desta matrícula que nos autos do processo 
00015243920105150131, requerida pela Central de Mandados de Campinas/SP, foi decretada a 
indisponibilidade dos bens de JOSÉ LUIS SAN MARTIN ELEXPE, de KROMMA COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÕES LTDA – EPP, e DIEGO SANT’ANNA MARTIN ELEXPE. Consta na Av.15 
desta matrícula que nos autos do processo 00000219220135150093, requerida pela 6ª Vara do 
Trabalho de Campinas/SP, foi decretada a indisponibilidade dos bens de JOSÉ LUIS SAN 
MARTIN ELEXPE. Consta na Av.16 desta matrícula que nos autos do processo 
10001037720165020315, requerida por Secretaria do Juízo Auxiliar em Execução – São 
Paulo/SP, foi decretada a indisponibilidade dos bens de JOSÉ LUIS SAN MARTIN ELEXPE. 



Contribuinte nº 44-38-12. Valor da Avaliação do Lote nº 01: R$ 334.260,48 (trezentos e trinta 
e quatro mil, duzentos e sessenta reais e quarenta e oito centavos) para janeiro de 2020, 
que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do 
TJ/SP. LOTE Nº 02: MATRÍCULA Nº 12.371 DO 2º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE 
GUARULHOS/SP - IMÓVEL: Um prédio para fins comerciais, sob nº 3.500, da Avenida Timoteo 
Penteado, com a área coberta de 240,00m2, e seu respectivo terreno constituído pelo conjunto 
dos lotes 16 e 17, da quadra A, situados no loteamento denominado Vila Bom Lar, em Vila 
Galvão, perímetro urbano deste município, medindo o referido terreno 20,00m, de frente para a 
Avenida Timoteo Penteado, em reta, mais 7,85m., em curva, na confluência desta com a rua 
Paraná; 17,80m, na extensão da Rua Paraná pelo lado direito de quem da Avenida Timoteo 
Penteado olha para o imóvel mede 23,00m, confrontando com o prédio nº 3450; e na linha dos 
fundos mede 25,00m, confrontando com o prédio nº 10, da Rua Paraná, encerrando assim, a 
área total de 567,40m2. Consta na Av.10 desta matrícula a penhora exequenda do imóvel 
objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário o executado. Consta na Av.13 desta 
matrícula que o prédio comercial nº 3,500 da Avenida Doutor Timoteo Penteado foi renumerado, 
passando a obedecer ao nº 3.640 da mesma Avenida. Consta na Av.14 desta matrícula que o 
imóvel foi locado a FAVOS D’MEL II PÃES E DOCERIA LTDA EPP, ficando garantido o direito de 
preferência no caso de alienação, nos termos dos artigos 27 a 34, Seção V, da Lei Federal nº 
8.245/91. Consta na Av.15 desta matrícula o Arrolamento do imóvel objeto desta matrícula, de 
propriedade do sujeito passivo, JOSÉ LUIS SAN MATIN ELEXPE, que também assina JOSE 
LUIS SAN MARTIN ELESPP. Consta na Av.16 desta matrícula que nos autos Execução Civil nº 
0155109-52.2010.8.26.0100, em trâmite na 39ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, 
requerida por BRASIL-DISTRESSED CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA contra JOSÉ LUIS 
SAN MARTIN ELEXPE e outra, foi penhorado o imóvel objeto desta matrícula, juntamente com os 
imóveis das matrículas 12.024, 42.370 e 49.055 do 2º CRI da Comarca de Guarulhos/SP, 
matrículas 43.789, 49.903 e 50.046 do 1º CRI da Comarca de Guarulhos/SP, sendo nomeado 
depositário JOSÉ LUIS SAN MARTIN ELEXPEL. Consta na Av.19 desta matrícula que foi 
distribuída a ação de Execução Civil, processo nº 1051711-67.2013.8.26.0100, na 16ª Vara Cível 
do Foro Central da Capital/SP, requerida por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A contra o 
Espólio de JOSÉ LUIS SAN MARTIN ELEXPE. Consta na Av.20 desta matrícula que nos autos 
Execução Civil nº 1072355-31.2013.8.26.0100, em trâmite na 12ª Vara Cível do Foro Central da 
Capital/SP, requerida por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A contra JOSÉ LUIS SAN MARTIN 
ELEXPE e outra, foi arrestado o imóvel objeto desta matrícula, juntamente com os imóveis das 
matrículas 12.024, 42.370, 42.371 e 49.055 do 2º CRI da Comarca de Guarulhos/SP, matrículas 
9.350, 43.789, 49.903 e 50.046 do 1º CRI da Comarca de Guarulhos/SP, e matrícula nº 6.987 do 
ORI da Comarca de Campos do Jordão/SP, sendo nomeado depositário JOSÉ LUIS SAN 
MARTIN ELEXPEL. Consta na Av.21 desta matrícula que nos autos Execução Civil nº 0138369-
19.2010.8.26.0100, em trâmite na 29ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, requerida por 
BANCO DO BRASIL S/A contra VASKA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS LTDA e outro, 
foi penhorado o imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário JOSÉ LUIS SAN 
MARTIN ELEXPEL. Consta na Av.22 desta matrícula que nos autos do processo 
00015243920105150131, requerida pela Central de Mandados de Campinas/SP, foi decretada a 
indisponibilidade dos bens de JOSÉ LUIS SAN MARTIN ELEXPE, de KROMMA COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÕES LTDA – EPP, e DIEGO SANT’ANNA MARTIN ELEXPE. Consta na Av.23 
desta matrícula que nos autos do processo 00000219220135150093, requerida pela 6ª Vara do 
Trabalho de Campinas/SP, foi decretada a indisponibilidade dos bens de JOSÉ LUIS SAN 
MARTIN ELEXPE. Consta na Av.24 desta matrícula que nos autos do processo 
10001037720165020315, requerida pela Secretaria do Juízo Auxiliar em Execução – São 
Paulo/SP, foi decretada a indisponibilidade dos bens de JOSÉ LUIS SAN MARTIN ELEXPE. 
Contribuinte nº 083.32.86.0236.00.000 (conf. Av.12). Valor da Avaliação do Lote nº 02: R$ 
3.869.556,60 (três milhões, oitocentos e sessenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e seis 
reais e sessenta centavos) para janeiro de 2020, que será atualizado até a data da alienação 
conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. LOTE Nº 03: PARTE IDEAL (50%) QUE 
O EXECUTADO POSSUI SOBRE O IMÓVEL DA MATRÍCULA Nº 49.055 DO 2º CARTÓRIO DE 
REGISTRO DE IMÓVEIS DE GUARULHOS/SP – IMÓVEL: Um prédio, situado a Avenida 



Timóteo Penteado, nº 3.150, esquina com a Rua Santa Catarina, no lugar denominado Torres 
Tibagi, Bairro de Vila Galvão, perímetro urbano deste distrito, município e comarca de Guarulhos, 
e seu respectivo terreno, com as seguintes medidas e confrontações: mede 34,98 m de frente 
para a Avenida Timoteo Penteado; da frente aos fundos, do lado direito de quem do imóvel olha 
para a avenida, mede 30,07 m; do lado esquerdo, onde faz frente para a Rua Santa Catarina, 
mede 22,48 m, mais 7,23 m em linha côncava, ligando estas duas vias;. e, na linha dos fundos 
mede 39,74 m, totalizando a área de 1.104,24m2; confrontando, pelo lado direito como prédio nº 
3.160, da Avenida Timoteo Penteado; pelo lado esquerdo com a Rua Santa Catarina; e, nos 
fundos com os prédios nº 33, da Rua Santa Catarina e 539-B e 537, da Rua Sete de Setembro. 
Consta na Av.09 desta matrícula a penhora exequenda da parte ideal (50%) do imóvel objeto 
desta matrícula, sendo nomeado depositário o executado. Consta na Av.11 desta matrícula o 
Arrolamento da parte ideal (50%) do imóvel objeto desta matrícula, de propriedade do sujeito 
passivo, JOSÉ LUIS SAN MATIN ELEXPE, que também assina JOSE LUIS SAN MARTIN 
ELESPP. Consta na Av.12 desta matrícula que nos autos Execução Civil nº 0155109-
52.2010.8.26.0100, em trâmite na 39ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, requerida por 
BRASIL-DISTRESSED CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA contra JOSÉ LUIS SAN MARTIN 
ELEXPE e outra, foi penhorada a parte ideal (50%) do imóvel objeto desta matrícula, juntamente 
com os imóveis das matrículas 12.024, 12.371 e 42.370 do 2º CRI da Comarca de Guarulhos/SP, 
matrículas 43.789, 49.903 e 50.046 do 1º CRI da Comarca de Guarulhos/SP, e matrícula nº 6.987 
do ORI da Comarca de Campos do Jordão/SP, sendo nomeado depositário JOSÉ LUIS SAN 
MARTIN ELEXPEL. Consta na Av.13 desta matrícula que nos autos do processo 
565012000015657, São Caetano do Sul – Central – Serviço Anexo das Fazendas, foi decretada a 
indisponibilidade dos bens de Celio Barbosa. Consta na Av.16 desta matrícula que foi 
distribuída a ação de Execução Civil, processo nº 1051711-67.2013.8.26.0100, na 16ª Vara Cível 
do Foro Central da Capital/SP, requerida por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A contra o 
Espólio de JOSÉ LUIS SAN MARTIN ELEXPE. Consta na Av.17 desta matrícula que nos autos 
Execução Civil nº 1072355-31.2013.8.26.0100, em trâmite na 12ª Vara Cível do Foro Central da 
Capital/SP, requerida por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A contra JOSÉ LUIS SAN MARTIN 
ELEXPE e outra, foi arrestado o imóvel objeto desta matrícula, juntamente com os imóveis das 
matrículas 12.024, 12.371, 42.370 e 42.371 do 2º CRI da Comarca de Guarulhos/SP, matrículas 
9.350, 43.789, 49.903 e 50.046 do 1º CRI da Comarca de Guarulhos/SP, e matrícula nº 6.987 do 
ORI da Comarca de Campos do Jordão/SP, e matrícula nº 171.613 do 8º CRI de São Paulo/SP 
sendo nomeado depositário JOSÉ LUIS SAN MARTIN ELEXPEL. Consta na Av.18 desta 
matrícula que nos autos do processo 00015243920105150131, requerida pela Central de 
Mandados de Campinas/SP, foi decretada a indisponibilidade dos bens de JOSÉ LUIS SAN 
MARTIN ELEXPE, de KROMMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA – EPP, e DIEGO 
SANT’ANNA MARTIN ELEXPE. Consta na Av.19 desta matrícula que nos autos do processo 
00000219220135150093, requerida pela 6ª Vara do Trabalho de Campinas/SP, foi decretada a 
indisponibilidade dos bens de JOSÉ LUIS SAN MARTIN ELEXPE. Consta na Av.20 desta 
matrícula que nos autos do processo 10001037720165020315, requerida por Secretaria do Juízo 
Auxiliar em Execução – São Paulo/SP, foi decretada a indisponibilidade dos bens de JOSÉ LUIS 
SAN MARTIN ELEXPE. Consta na Av.21 desta matrícula a existência da Ação de Usucapião 
Extraordinária nº 1008628-70.2020.8.26.0224, em trâmite na 5ª Vara Cível do Foro da Comarca 
de Guarulhos/SP, em que figura como requerente ORGANIZAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO E 
EDUCAÇÃO NAHA DEI S/C LTDA e como requerido Espólio de CÉLIO BARBOSA. Contribuinte 
nº 083.43.30.0102.00.000.0. Valor da Avaliação do Lote nº 03: R$ 1.022.443,82 (hum milhão, 
vinte e dois mil, quatrocentos e quarenta e três reais e oitenta e dois centavos) para janeiro 
de 2020, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização 
monetária do TJ/SP.  
 
São Paulo, 09 de dezembro de 2020. 
 
 
Eu, _______________________________, diretor/diretora, conferi. 
 



 
 

_____________________________________ 
Dr. Sidney da Silva Braga 

Juiz de Direito 


