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JUÍZO DA 6ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL 
MASSA FALIDA DE COMPANHIA PATRIMONIAL DE SEGUROS GERAIS 

 
 
 EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO - PRESENCIAL E ELETRÔNICO, COM 
PRAZO DE 30 DIAS, EXTRAÍDO DOS AUTOS DA FALÊNCIA DE CIA 
PATRIMONIAL DE SEGUROS GERAIS, PROCESSO Nº 0119809-79.2000.8.19.0001 
– ANTIGO 2000.001.114141-3, NA FORMA ABAIXO: 
 A Dra. MARIA CRISTINA DE BRITO LIMA, Juíza de Direito na Sexta Vara 
Empresarial da Cidade do Rio de Janeiro, FAZ SABER aos que o presente Edital 
virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, de que no dia 16/09/2019, às 
12:00 horas, será apregoado e vendido por valor superior ao da avaliação, através do 
portal de leilões on-line do Leiloeiro Público Oficial JONAS RYMER 
(www.rymerleiloes.com.br), bem como concomitantemente, no auditório do Sindicato 
dos Leiloeiros do Rio de Janeiro, situado na Av. Erasmo Braga, nº 227, Sala 1.008, 
Castelo – Rio de Janeiro – RJ, o bem imóvel pertencente à Massa Falida supra 
citada, descrito e avaliado, às fls. 3906/3911. – LAUDO DE AVALIAÇÃO: Sala 106, 
do Edifício e Galeria Califórnia na Rua Barão de Itapetininga, nº 255, Centro – SP. 
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: Salas comerciais no 1º andar ou 4º pavimento do Edifício 
Galeria Califórnia, na Rua Barão de Itapetininga 255, com área útil de 55,40m², com 
pé direito de 4,0m e frações ideais de 0,1624%. CONTEXTO URBANO: Edifício e 
Galeria Califórnia localizado no centro da cidade de São Paulo e foi projetado pelos 
arquitetos Oscar Niemeyer e Carlos Lemos em 1951, sendo inaugurado em 1955. O 
prédio construído no centro da quadra interligando as ruas Barão de Itapetininga, via 
tradicional com término na Praça da República, e Dom José de Barros, com fachadas 
para as duas ruas. ASPECTOS FAVORÁVEIS: Localizada no primeiro andar 
favorecendo a maior circulação. O visual externo das salas estão para o jardim. Seu 
interior é visualizado por todas as outras unidades de todos os andares que 
circundam o jardim. Tendo suas janelas para o jardim, toda a movimentação ilícita da 
rua não prejudica a estrutura do funcionamento de cada seguimento. ASPECTOS 
DESFAVORÁVEIS: O prédio tem 64 anos, apesar de sua conservação, suas 
instalações estão com problemas devido aos proprietários fazerem obras 
aleatoriamente em suas unidades. Muitos não apresentam autorização da prefeitura 
para suas benfeitorias. Todo esse processo se concentra no teor originário das 
instalações do prédio. Por serem coredores largos e de pé direito bem alto qualquer 
barulho se expande, não dando para determinados fins comerciais uma melhor 
concentração. O prédio não dispõe de garagem nem pátio de estacionamento. 
AVALIAÇÃO: As imobiliárias que administram as unidades do prédio têm dificuldades 
para seguir os valores atribuídos pelos índices oficiais de avaliação do m² da área da 
Praça da República esses tem uma variação de R$ 2.000,00 a 5.000,00 m². A 
violência, as áreas tomadas pelo “crac” e migração em grandes proporções, está 
afastando os interessados em compra e locação, levando-os para longe do centro de 
São Paulo. Sala 106 – A administração do prédio vem utilizando a unidade como 
depósito de todos os materiais, em maneira geral, de utilização do prédio. Não 
havendo a possibilidade de fotos de seu interior, mas averiguando que a unidade se 
encontra em estado precário. CONCLUSÃO: Sala – 106 – 55,4m². Preço atribuído à 
unidade pelo péssimo estado de conservação é de R$ 100.000,00 (cem mil reais), 
correspondente a 36.874,52 UFIR’S, atualizado em R$ 126.151,41 (cento e vinte e 
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seis mil, cento e cinquenta e um reais e quarenta e um centavos). De acordo com 
o 5º Ofício do RI de São Paulo, o ref. imóvel encontra-se matriculado sob o nº 18.339 
e registrado em nome de Companhia Patrimonial de Seguros Gerais, constando 
averbada na AV.3, garantia de sua reservas técnicas em favor da SUSEP – 
Superintendência de Seguros Privados, de modo que o imóvel não possa ser 
alienado, prometido alienar ou de qualquer forma gravado, sem prévia e expressa 
autorização da SUSEP. De acordo com a Consulta Detalhada de Débito, existem 
débitos de IPTU nos exercícios de 1998 até 2001 e de 2003 até 2009, no valor de R$ 
32.844,87, mais acréscimos legais (Nº Contribuinte: 006.008.0137-3). Os débitos 
condominiais pendentes sobre a referida unidade equivalem, na data da expedição do 
presente edital, ao valor de R$ 168.723,35. A venda será realizada na forma do art. 
141, II, da Lei 11.101 / 2005, sendo livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do 
arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária, as 
derivadas da legislação do trabalho e as decorrentes de acidentes de trabalho. As 
certidões exigidas pela Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça, 
bem como o presente edital e o débito atualizado de IPTU, serão lidos pelo Sr. 
Leiloeiro no ato do pregão. Caso o devedor, o coproprietário, os usufrutuários, o 
credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente 
averbada e o promitente comprador e vendedor, não sejam encontrados pelo Sr. 
Oficial de Justiça, ficam pelo presente edital intimados da hasta pública, suprindo, 
assim, a exigência contida no art. 889 do CPC. Não havendo expediente forense na 
data designada, o leilão será realizado no primeiro dia útil subsequente, no mesmo 
horário e local. Cientes de que impedir, perturbar ou fraudar arrematação judicial; 
afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de violência, grave 
ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem, incorre em Violência ou fraude em 
arrematação judicial, prevista no art. 358 do Código Penal, sob pena de detenção, de 
dois meses a um ano, ou multa, além da pena correspondente à violência. O 
interessado em adquirir o bem em prestações deverá apresentar ao Juízo, por escrito, 
até o início do primeiro ou do segundo leilão, proposta de aquisição do bem, na forma 
do art. 895 do CPC. Os interessados em participar do leilão terão a opção de oferecer 
lances pela internet, através do site www.rymerleiloes.com.br, em tempo real e em 
igualdade de condições dos participantes presentes, desde que, estejam devidamente 
cadastrados no site e habilitados para participar deste leilão. – E, para que chegue ao 
conhecimento dos interessados, foi expedido o presente, que será publicado através 
do portal de editais do Sindicato dos Leiloeiros do Estado do Rio de Janeiro: 
www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br e no sítio do leiloeiro público: 
www.rymerleiloes.com.br, na forma do artigo 887, § 2º do CPC e afixado no local de 
costume, cientes de que a arrematação, adjudicação ou remição far-se-á à vista, 
mediante o pagamento imediato do preço pelo arrematante, na forma do art. 892, 
CPC; acrescida de 3% de comissão ao Leiloeiro, de acordo com o parágrafo único, do 
art. 24, Decreto nº 21.981/32; e custas de cartório de 1% até o máximo permitido.  – 
Dado e passado nesta cidade do Rio de Janeiro, aos quinze dias do mês de julho de 
dois mil e dezenove. Eu, Aline Tavares Pires. Mat. 01-30756, Chefe de Serventia, o fiz 
datilografar e subscrevo. Dra. Maria Cristina de Brito Lima – Juíza de Direito. 
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