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02ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO CENTRAL DA COMARCA DE SÃO 

PAULO/SP 

 

Falência de JG INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA 

Processo n° 1117787-34.2017.8.26.0100 

 

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

da JG INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA (CNPJ/MF nº 96.350.681/0001-97), por seu Síndico Dr. GUSTAVO 

HENRIQUE SAUER DE ARRUDA PINTO, dos credores, bem como do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO 

PAULO. 

 

O MM. Juiz de Direito Marcelo Barbosa Sacramone, da 02ª 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 do Provimento CSM nº 1.625, de 09 de fevereiro de 2009, por este Juízo, que foi designada 

a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: 

 

DO LEILÃO 

O leilão será realizado em duas praças: A 1ª praça terá início em 13 de dezembro de 2018, às 13h00min e se encerrará 
em 19 de dezembro de 2018, às 13h00min. A 2ª praça terá início em 19 de dezembro de 2018, às 13h00min e se encerrará 
em 10 de janeiro de 2019, às 13h00min. O valor mínimo para venda em primeira praça corresponderá a 50% (cinquenta 
por cento) do valor da avaliação. O valor mínimo para venda em segunda praça corresponderá a 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor da avaliação.  
 
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 
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. 

 

http://www.lut.com.br/
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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 01 – Uma máquina trefiladeira no estado. Valor da Avaliação: R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais). 

Lote 02 – Uma máquina trefiladeira no estado. Valor da Avaliação: R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais). 

Lote 03 – Uma máquina trefiladeira no estado. Valor da Avaliação: R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais). 

Lote 04 – Uma máquina trefiladeira no estado. Valor da Avaliação: R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais). 

Lote 05 – Uma máquina trefiladeira no estado, com 03 guias para trefila. Valor da Avaliação: R$ 350,00 (trezentos e 

cinquenta reais). 

Lote 06 – Um transformador a seco 40 kva, transformador 380/220 V. Valor da Avaliação: R$ 900,00 (novecentos reais). 

Lote 07 – Aproximadamente 700kg de motores elétricos diversos (aproximadamente 86 peças). Venda pelo lote, sem 

direito a pesagem. Valor da Avaliação: R$ 245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais). 

Lote 08 – Sucata de torno mecânica marca imor. Valor da Avaliação: R$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais). 

Lote 09 – 03 módulos de forno horizontal marca brasimet com painel. Valor da Avaliação: R$ 3.500,00 (três mil e 

quinhentos reais). 

Lote 10 – Aproximadamente 15.000kg de arames laminados ATC em diversos diâmetros com 30 cabides de enrolamento. 

Venda pelo lote, sem direito a pesagem. Valor da Avaliação: R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). 

Lote 11 – Aproximadamente 1.200kg de arames tipo 1057 para fabricação de molas e outros, com diâmetro de 0,79mm. 

Venda pelo lote, sem direito a pesagem. Valor de Avaliação: R$ 1.680,00 (um mil, seiscentos e oitenta reais). 

Lote 12 – 02 painéis elétricos de comando: 01 quadro de comando e 01 painel com 6 inversores de frequência Valor de 

Avaliação: R$ 2.240,00 (dois mil e duzentos e quarenta reais). 

Lote 13 – Uma balança de plataforma marca filizola capacidade 600kg, analógica. Valor da Avaliação: R$ 560,00 

(quinhentos e sessenta reais). 

Lote 14 – Uma balança de plataforma marca micheletti capacidade 3000kg. Valor da Avaliação: R$ 1.050,00 (um mil e 

cinquenta reais). 

Lote 15 – 03 pontes rolantes desmontadas capacidade 2000 kg, com talhas e 01 pórtico. Valor da Avaliação: R$ 6.210,00 

(seis mil, duzentos e dez reais). 

Lote 16 – Uma máquina estrexadeira marca rodopac ecopla. Valor da Avaliação: R$ 1.750,00 (um mil, setecentos e 

cinquenta reais). 

Lote 17 – Sucata de torno mecânico marca romi. Valor de Avaliação: R$ 210,00 (duzentos e dez reais). 

Lote 18 – Um torno mecânico marca mas. Valor de Avaliação: R$ 1.120,00 (um mil, cento e vinte reais). 

Lote 19 – Uma empilhadeira a gás marca maximal capacidade 2500 kg, modelo FGL 30T. Equipamento sem teste de 

funcionamento, máquina sem freio, venda no estado. Valor da Avaliação: R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais). 

mailto:contato@lut.com.br


 

 

Al. Joaquim Eugênio de Lima - 696 - 12º andar - cj. 123 - São Paulo - SP Jardim Paulista - CEP: 01403-000 
F: 55 - 11 - 3266.2771  -  www.lut.com.br 

 

 

Lote 20 – Um guincho mecânico tipo girafa marca marcon capacidade 2000kg, tipo mgh-2tp. Valor da Avaliação: R$ 

490,00 (quatrocentos e noventa reais). 

Lote 21 – 08 batedores industriais com duplo eixo para borrachas e outros, no estado. Valor da Avaliação: R$ 100,00 

(cem reais). 

Lote 22 – 16 sucatas de máquinas brd, faltando peças. Valor da Avaliação: R$ 100,00 (cem reais). 

Lote 23 – Conjunto de endireitadeira. Valor da Avaliação: R$ 1.050,00 (um mil e cinquenta reais). 

Lote 24 – 02 máquinas tipo torno fabricação caseira. Valor da Avaliação: R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais). 

Lote 25 – 02 lavadoras de alta pressão e 01 aspirador de pó no estado. Valor da Avaliação: R$ 480,00 (quatrocentos e 

oitenta reais). 

Lote 26 – Uma empilhadeira a gás marca Toyota capacidade 700 kg. Equipamento com problemas de motor. Valor da 

Avaliação: R$ 1.750,00 (um mil, setecentos e cinquenta reais). 

Lote 27 – Conjunto parcial de decapagem industrial com tanques e painel de comando. Valor da Avaliação: R$ 46.000,00 

(quarenta e seis mil). 

Lote 28 – Um transformador a óleo marca ebs capacidade 500kva. Valor da Avaliação: R$ 420,00 (quatrocentos e vinte 

reais). 

Lote 29 – Uma máquina fresa marca infresa lagun, tipo ftv-2 mesa 1100x200mm. Valor da Avaliação: R$ 6.700,00 (seis 

mil e setecentos reais). 

Lote 30 – 02 endireitadeira de arames, 01 afiadora, 01 dispositivo hidráulico, 01 tesoura de bancada, no estado. Valor da 

Avaliação: R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). 

Lote 31 – Um equipamento metrológico para medição de cabos metálicos marca metro com nº 1853. Valor da Avaliação: 

R$ 700,00 (setecentos reais). 

Lote 32 – Uma máquina metrológica eletrônica para teste de torção modelo XND ano 2013. Valor da Avaliação: R$ 

2.100,00 (dois mil e cem reais). 

Lote 33 – Uma máquina metrológica analógica para teste (tração) de arame modelo RH5000. Valor da Avaliação: R$ 

12.000,00 (doze mil reais). 

Lote 34 – Um durometro de bancada pan tec. Valor da Avaliação: R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). 

Lote 35 – Uma embutidora metalográfica marca teclago modelo em30d. Valor da Avaliação: R$ 840,00 (oitocentos e 

quarenta reais. 

Lote 36 – Um micro-ondas marca Brastemp, planilha referência 41, equipamento sem teste, venda no estado. Valor da 

Avaliação: R$ 35,00 (trinta e cinco reais). 

Lote 37 – 22 mesas diversas, 02 armários altos de aço, 05 armários baixos diversos, 02 arquivos de aço, 01 sofá de 02 

lugares, 32 cadeiras diversas, ventilador de coluna, ventilador de teto, prateleira de aço na cor azul, aparelho de ar 

condicionado de parede. Valor da Avaliação: R$ 1.337,00 (um mil, trezentos e trinta e sete reais). 

Lote 38 – Uma impressora multifuncional sansumg, 03 relógios de ponto, 01 aparelho de fax, 04 calculadoras, 01 tv de lcd 

sansumg, máquina de escrever olivetti. Equipamentos sem testes, venda no estado<planilha referências 47/48/49/56/58. 

Valor da Avaliação: R$ 4.011,00 (quatro mil e onze reais). 

Lote 39 – 05 impressoras diversas, 03 monitores de tubo, 05 monitores de lcd, 03 cpus diversas, 11 teclados, 13 

estabilizadores, planilha referências 50/51/52/53/54/56/58. Valor da Avaliação: R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta 

reais). 

Lote 40 – Sucata ferrosa mista composta de partes de máquinas diversas, carretéis, cabos de cobre, arames, extintores, 

peças diversas de ferro e outros. Valor da Avaliação: R$ 609,00 (seiscentos e nove reais). 

Lote 41 – Uma ponte rolante marca climber capacidade 3.000kg medindo aprox. 15.000mm entre pontas, ano 2010. Valor 

da Avaliação: R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). 
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Lote 42 – Uma ponte rolante marca climber capacidade 3.000kg medindo aprox. 15.000mm entre pontas, ano 2010. Valor 

da Avaliação: R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). 

Lote 43 – Uma pickup marca gm modelo montana 1.4, ano 2009, Placa EIS 0555, Cor cinza chumbo. Valor da Avaliação: 

R$ 5.850,00 (cinco mim e oitocentos e cinquenta reais). 

Lote 44 – Uma perua marca kia modelo besta, placa DDN 7610. Valor da Avaliação: R$ 3.900,00 (três mil e novecentos 

reais). 

Lote 45 – Um bobinador elétrico para arame com motor elétrico, sem mais identificação, no estado. Valor da Avaliação: 

R$ 595,00 (quinhentos e noventa e cinco reais). 

Lote 46 – Um projetor de perfil marca nikon modelo 6C. Valor da Avaliação: R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais). 

Lote 47 – 28 prateleiras de aço, 02 arquivos de aço, no estado. Valor da Avaliação: R$ 175,00 (cento e setenta e cinco 

reais). 

Lote 48 – 02 bebedouros d’água. Valor da Avaliação: R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais). 

 

Laudos de Avalição: Laudo de Avaliação de Março de 2018 (Fls. 513 a 530 dos autos) e Laudo de Avaliação 

Complementar de Junho de 2018 (Fls. 969 a 971 dos autos). Local de depósito dos bens: Av. Henry Ford, 902 - Parque 

da Mooca. São Paulo - SP. CEP: 03107-000. 

 

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, 21 de novembro de 2018. 
 
 
 
 

Eu, _____________________________________                                                                                                   
escrivã (o) subscrevi. 

 
 
 
 

_________________________________ 
Marcelo Barbosa Sacramone 

Juiz de Direito 


