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03ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO CENTRAL DA COMARCA DE SÃO 

PAULO/SP 

 

Falência de HIDRÁULICA FRANCHINI LTDA  

Processo n° 0088353-76.2001.8.26.0100 

 

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

da MASSA FALIDA DE HIDRÁULICA FRANCHINI LTDA (CNPJ/MF nº 61.646.097/0001-07) por sua Síndica Dra. 

MARY IVONE VILLA REAL MARRAS, dos coproprietários dos imóveis: ANTONIO COLONEZI (CPF/MF: 024.922.888-

20), ANTONIO SERGIO COLONEZI (CPF/MF: 000.696.168-17), ENEIDA APARECIDA LACRETA TOLEDO 

COLONEZI (CPF/MF: 050.812.608-86), REDOLFO SICA (CPF/MF: 024.682.817-15), MARIA DE LOURDES SICA 

(RG: 3.850.396-7), JULIETA DIANESI FRANCHINI (CPF/MF: 074.272.458-14), SONIA MARIA FRANCHINI 

RISOLEU (CPF/MF: 074.272.498-01), MARCOS ANTONIO RISOLEU (CPF/MF: 759.141.238-87), ANA MARIA 

FRANCHINI DI GIACOMO (CPF/MF: 178.340.918-59), dos interessados SUELY SICA FARIA (CPF/MF: 

315.396.648-64), SANDRA REGINA SICA (CPF/MF: 013.144.218-08), DEFATEX CONFECÇÕES LTDA ME 

(CNPJ/MF: 59.191.114/0001-09), CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ARTUR DE AZEVEDO (CNPJ/MF: 67.631.994/0001-15), 

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

 

O MM. Juiz de Direito Tiago Henriques Papaterra Limongi, da 03ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro 

Central da Comarca de São Paulo/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele tiverem 

conhecimento e interessar possa, 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 que por este Juízo, foi designada a venda do bem descrito abaixo, 

de acordo com as regras expostas a seguir: 

 

DO LEILÃO 

 

O leilão será conduzido em três praças, da seguinte forma: 

A 1ª praça terá início em 18 de setembro de 2018, às 13h00min e se encerrará em 21 de setembro de 2018, às 13h00min, 

onde o bem será levado à praça pelo valor de avaliação atualizado pela Tabela Prática do TJSP.  

A 2ª praça terá início em 21 de setembro de 2018, às 13h00min e se encerrará em 15 de outubro de 2018, às 13h00min, 

onde o bem será levado à praça por valor mínimo não inferior à 70% (setenta por cento) do valor de avaliação atualizado 

pela Tabela Prática do TJSP.  

A 3ª praça terá início em 15 de outubro de 2018, às 13h00min e se encerrará em 07 de novembro de 2018, às 13h00min, 

onde o bem será levado à praça por valor mínimo não inferior à 50% (cinquenta por cento) do valor de avaliação atualizado 

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”), através de seu portal 

na rede mundial de computadores. 

 

LOCAL DO LEILÃO 
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O leilão será realizado exclusivamente na modalidade eletrônica por meio do Portal www.lut.com.br. 

 

 

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. 

 

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. 

 

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 os mesmos 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 - A Loja localizada no andar térreo do EDIFICIO ARTUR AZEVEDO, à Rua Artur de Azevedo, 1340 e 1346, no 45º 

subdistrito, Pinheiros, com a área total construída de 278,40m², cabendo-lhe a fração ideal de 53,3857m² ou 16,1775% no 

terreno descrito na matrícula 13.234 deste Cartório, na qual sob o nº 4 foi registrada a especificação de condomínio do 

referido edifício. Imóvel devidamente matriculado sob nº 67.193 do 10º CRI de São Paulo – SP. Cadastro Municipal: 

015.006.0237-1. Débitos de IPTU em aberto: R$ 3.349,76 (três mil, trezentos e quarenta e nove reais e setenta e seis 

centavos) em julho de 2018. Débitos Inscritos em Dívida Ativa: não há, em julho de 2018. Débito de Condomínio: não 

há, em junho de 2018. Valor da Avaliação: R$ 1.966.738,75 (um milhão, novecentos e sessenta e seis mil, setecentos e 

trinta e oito reais e setenta e cinco centavos), atualizados até julho de 2018, pela Tabela Prática do TJSP. Observação: 

consta às fls. 2.096 a 2.116 dos autos, contrato de locação para a loja em questão, não estando tal contrato averbado na 

respectiva matricula do bem. 

Lote 2 - O Salão para escritório nº. 11, localizado no 1º andar do EDIFICIO ARTUR AZEVEDO, à Rua Artur de Azevedo, 

1340 e 1346, no 45º subdistrito, Pinheiros, com a área útil de 191,35m², área comum de 35,65m², totalizando a área de 

227m², cabendo-lhe a fração ideal de 43,5293m² ou 13,1907% no terreno descrito na matrícula 13.234 deste Cartório, na 

http://www.lut.com.br/
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qual sob o nº 4 foi registrada a especificação de condomínio do referido edifício. Imóvel devidamente matriculado sob nº 

67.194 do 10º CRI de São Paulo – SP. Cadastro Municipal: 015.006.0238-8. Débitos de IPTU em aberto: R$ 7.586,38 

(sete mil, quinhentos e oitenta e seis reais e trinta e oito centavos), em julho de 2018. Débitos Inscritos em Dívida Ativa: 

R$ 114.124,32 (cento e quatorze mil, cento e vinte e quatro reais e trinta e dois centavos), em julho de 2018. Débito de 

Condomínio: R$ 357.844,38 (trezentos e cinquenta e sete mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e trinta e oito centavos), 

em junho de 2018. Ônus: consta que o Condomínio Edifício Artur de Azevedo  propôs ação de Despesas Condominiais 

em desfavor de Hidráulica Franchini, Antonio Colonezi, Antonio Sergio Colonezi e Espólio de Redolfo Sica, processo nº. 

0131326-60.2012.8.26.0100, em trâmite na 11ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo-SP. Valor da 

Avaliação: R$ 799.316,25 (setecentos e noventa e nove mil, trezentos e dezesseis reais e vinte e cinco centavos), 

atualizados até julho de 2018, 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.  

 

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.  

 

 

São Paulo, 31 de julho de 2018. 

 

 

 

Eu, _____________________________________                                                                                                   

escrivã (o) subscrevi. 

 

 

 

 

_________________________________ 

Tiago Henriques Papaterra Limongi  

Juiz de Direito 


