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

Falência de DURÁVEIS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. (CNPJ/MF: 61.459.844/0001-74) 
Processo n° 1094025-28.2013.8.26.0100 

 
EDITAL DE HASTA PÚBLICA dos bens abaixo descritos, conhecimento de eventuais interessados na lide e de 
intimação da falida DURÁVEIS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. (CNPJ/MF: 61.459.844/0001-74), dos seus 
sócios MOSHE BAIN (CPF/MF: 859.020.718-87) e ISAAC LEO BAIN (CPF/MF: 859.020.808-78), da Administradora 
Judicial LINDOSO E ARAUJO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA (CNPJ/MF: 14.553.159/0001-48), do credor 
hipotecário BANCO SAFRA (CPF/MF: 58.160.789/0001-28), dos demais 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 termos do Art. 142 , I, da Lei 11.101, de 09 de fevereiro de 2005 do 
Provimento CSM nº 1.625, de 09 de fevereiro de 2009, bem como do Art. 879, II, do Código de Processo Civil, por 
este Juízo, que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: 
 
A 1ª praça terá início em 28 de março de 2018, às 14h00min. Não havendo lance igual ou superior à avaliação nos 3 
(três) dias úteis subseqüentes ao início da 1ª praça, a 2ª praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se em 03 de abril 
de 2018, às 14h00min e se encerrará em 02 de maio de 2018, às 14h00min. O valor mínimo para venda em 1ª Praça 
corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação atualizado. O valor mínimo para venda em 2ª Praça 
corresponderá a 30% (sessenta por cento) do valor da avaliação atualizado. 
 
O interessando em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar: (i) até o início da primeira etapa, 
proposta por valor que não seja inferior a 60% do valor de avaliação atualizado; (ii) até o início da segunda etapa, 
proposta por valor que não seja inferior a 30% do valor de avaliação atualizado. 
 
A Praça será conduzida pela Gestora Judicial LUT - Gestão e Intermediação de Ativos Ltda. e pelo Leiloeiro Oficial Cezar 
Augusto Badolato Silva, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP, sob o n° 602. 
 
Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal http://www.lut.com.br/ 
 
O arrematante deverá pagar à Gestora Judicial LUT, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) 
sobre o preço de arrematação do bem. 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. 
 
A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notificações pessoais e dos respectivos patronos.       
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RELAÇÃO DOS BENS 
 
IMÓVEL: Uma loja, localizada no pavimento térreo ou andar térreo do Edifício CONSELHIERO NÉBIAS, na Rua 
Conselheiro Nébias, nº 1.264, 11º Subdistrito de Santa Cecília, com área útil de 352.75 m², correspondendo-lhe a fração 
ideal de 9,989% no terreno. Contribuinte nº 008.015.0166-0. Imóvel devidamente matriculado sob nº 12.356 do 2º CRI de 
São Paulo – SP. Matrícula Atualizada: R.4. Consta que o referido imóvel foi hipotecado em favor de MARCELO 
MESTER (CPF/MF: 042.838.238-05), para garantia de dívida no valor de R$ 592.246,04. R.5. Consta que o referido 
imóvel foi hipotecado em favor de AUREL FUSMAN (CPF/MF: 006.141.318-63) e sua esposa LESLEY GAYLE GRUBER 
FUSMAN (CPF/MF: 130.221.548-52), para garantia de dívida no valor de R$ 680.000,00. R.6. Consta Averbação 
Premonitória referente à Execução de Título Extrajudicial nº 1000928-16.2014.8.26.0010 em trâmite perante a 01ª Vara 
Cível do Foro Regional do Ipiranga, movida por BANCO SAFRA (CPF/MF: 58.160.789/0001-28), cujo valor da causa é 
de R$ 381.936,16. R.7. Consta Averbação Premonitória referente à Execução de Título Extrajudicial nº 1000922-
09.2014.8.26.0010 em trâmite perante a 03ª Vara Cível do Foro Regional do Ipiranga, movida por BANCO SAFRA 
(CPF/MF: 58.160.789/0001-28), cujo valor da causa é de R$ 307.919,97. AV.8. Consta Arrecadação do imóvel objeto 
desta matrícula, no processo digital nº. 1094025-28.2013.8.26.0100, em trâmite na 2ª Vara de Falência e Recuperações 
Judiciais do Foro Central Cível, da capital do estado de São Paulo. Débitos de IPTU: de acordo com pesquisa realizada 
pelo site da Prefeitura de São Paulo, no mês de janeiro de 2018, o imóvel possui débito no valor de R$ 4.650,58 (quatro 
mil, seiscentos e cinquenta reais e cinquenta e oito centavos). 
 
Valor da Avaliação: R$ 1.777.594,34 (um milhão, setecentos e setenta e sete mil, quinhentos e noventa e quatro reais e 
trinta e quatro centavos), atualizados até janeiro de 2018 pela Tabela Prática do TJSP. 
 
BENS MÓVEIS:  
 
LOTE (1) : 
 
1.1) 02 (duas) Antenas – Nano Station – N5. Valor da Avaliação: R$ 999,82 (novecentos e noventa e nove reais e 
oitenta e dois centavos), atualizados até janeiro de 2018 pela Tabela Prática do TJSP. 
1.2)  15 (quinze) Armários de Aço com Gaveta. Valor da Avaliação: R$ 3.771,76 (três mil, setecentos e setenta e um 
reais e setenta e seis centavos), atualizados até janeiro de 2018 pela Tabela Prática do TJSP. 
1.3) 01 (uma) Central Telefônica – Leucotron Soho. Valor da Avaliação: R$ 494,86 (quatrocentos e noventa e quatro 
reais e oitenta e seis centavos), atualizados até janeiro de 2018 pela Tabela Prática do TJSP. 
1.4) 03 (três) Decibelimetros. Valor da Avaliação: R$ 1.166,46 (um mil, cento e sessenta e seis reais e quarenta e seis 
centavos), atualizados até janeiro de 2018 pela Tabela Prática do TJSP. 
1.5) 02 (dois) Maxy Scan Leitor Automático de CMC-7 e Código de Barras. Valor da Avaliação: R$ 363,57 (trezentos e 
sessenta e três reais e cinquenta e sete centavos), atualizados até janeiro de 2018 pela Tabela Prática do TJSP. 
1.6) 01 (um) Modem – Embratel. Valor da Avaliação: R$ 23,22 (vinte e três reais e vinte e dois centavos), atualizados 
até janeiro de 2018 pela Tabela Prática do TJSP. 
1.7) 01 (um) Multiplexador – Super Stack marca 3 Com. Valor da Avaliação: R$ 282,77 (duzentos e oitenta e dois reais 
e setenta e sete centavos), atualizados até janeiro de 2018 pela Tabela Prática do TJSP. 
1.8) 01 (um) Multiplexador – Dell Power Connect 2724. Valor da Avaliação: R$ 282,77 (duzentos e oitenta e dois reais e 
setenta e sete centavos), atualizados até janeiro de 2018 pela Tabela Prática do TJSP. 
1.9) 01 (um) Multiplexador – Cisco 2800 Séries. Valor da Avaliação: R$ 252.48 (duzentos e cinquenta e dois reais e 
quarenta e oito centavos), atualizados até janeiro de 2018 pela Tabela Prática do TJSP. 
1.10) 01 (um) Relógio de Ponto Eletrônico – Prime Henry. Valor da Avaliação: R$ 1.262,40 (um mil, duzentos e 
sessenta e dois reais e quarenta centavos), atualizados até janeiro de 2018 pela Tabela Prática do TJSP. 
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1.11) 10 (dez) VOIP – ATL/IP 2200. Valor da Avaliação: R$ 8.378,19 (oito mil, trezentos e setenta e oito reais e 
dezenove centavos), atualizados até janeiro de 2018 pela Tabela Prática do TJSP. 
 
Valor Total das Avaliações do Lote (1): R$ 17.278,30 (dezessete mil, duzentos e setenta e oito reais e trinta centavos), 
atualizados até janeiro de 2018 pela Tabela Prática do TJSP. Local dos Bens: Rua Conselheiro Nébias, nº 1.264, Santa 
Cecília, São Paulo – SP. 
 
LOTE (2) : 
 
2.1) 41 (quarenta e um) CPUs. Valor da Avaliação: R$ 13.788,50 (treze mil, setecentos e oitenta e oito reais e 
cinquenta centavos), atualizados até janeiro de 2018 pela Tabela Prática do TJSP. 
2.2)  1 (um) Drive de DVD. Valor da Avaliação: R$ 20,19 (vinte reais e dezenove centavos), atualizados até janeiro de 
2018 pela Tabela Prática do TJSP. 
2.3) 2 (duas) Impressoras HP Deskjet 930C. Valor da Avaliação: R$ 220,16 (duzentos e vinte reais e dezesseis 
centavos), atualizados até janeiro de 2018 pela Tabela Prática do TJSP. 
2.4) 2 (duas) Impressoras HP Deskjet 950C. Valor da Avaliação: R$ 260,16 (duzentos e sessenta reais e dezesseis 
centavos), atualizados até janeiro de 2018 pela Tabela Prática do TJSP. 
2.5) 1 (uma) Impressora HP Deskjet 2460. Valor da Avaliação: R$ 99,98 (noventa e nove reais e noventa e oito 
centavos), atualizados até janeiro de 2018 pela Tabela Prática do TJSP. 
2.6) 13 (treze) Monitores Tela Plana – Dell Optiplex. Valor da Avaliação: R$ 3.938,70 (três mil, novecentos e trinta e oito 
reais e setenta centavos), atualizados até janeiro de 2018 pela Tabela Prática do TJSP. 
2.7) 1 (um) Monitor Terra Plana – Xerox. Valor da Avaliação: R$ 302,97 (trezentos e dois reais e noventa e sete 
centavos), atualizados até janeiro de 2018 pela Tabela Prática do TJSP. 
2.8) 4 (quatro) Monitores Tela Plana – Philips. Valor da Avaliação: R$ 1.211,90 (um mil, duzentos e onze reais e 
noventa centavos), atualizados até janeiro de 2018 pela Tabela Prática do TJSP. 
2.9) 16 (dezesseis) Monitores Tela Plana – Dell. Valor da Avaliação: R$ 4.847,63 (quatro mil, oitocentos e quarenta e 
sete reais e sessenta e três centavos), atualizados até janeiro de 2018 pela Tabela Prática do TJSP. 
2.10) 3 (três) Monitores Tela Plana – DellLG. Valor da Avaliação: R$ 908,93 (novecentos e oito reais e noventa e três 
centavos), atualizados até janeiro de 2018 pela Tabela Prática do TJSP. 
2.11) 02 (dois) Monitores Tubo – LG tubo Bege. Valor da Avaliação: R$ 50,49 (cinquenta reais e quarenta e nove 
centavos), atualizados até janeiro de 2018 pela Tabela Prática do TJSP. 
2.12) 02 (dois) Monitores Tubo – LG tubo Flatron. Valor da Avaliação: R$ 50,49 (cinquenta reais e quarenta e nove 
centavos), atualizados até janeiro de 2018 pela Tabela Prática do TJSP. 
2.13) 01 (um) Monitor Tubo – Philips. Valor da Avaliação: R$ 21,20 (vinte e um reais e vinte centavos), atualizados até 
janeiro de 2018 pela Tabela Prática do TJSP. 
2.14) 36 (trinta e seis) Mouses. Valor da Avaliação: R$ 763,50 (setecentos e sessenta e três reais e cinquenta 
centavos), atualizados até janeiro de 2018 pela Tabela Prática do TJSP. 
2.15) 02 (duas) Multifuncionais – HP Office All in One. Valor da Avaliação: R$ 401,95 (quatrocentos e um reais e 
noventa e cinco centavos), atualizados até janeiro de 2018 pela Tabela Prática do TJSP. 
2.16) 01 (uma) Multifuncional – HP Officejet All in One. Valor da Avaliação: R$ 130,28 (cento e trinta reais e vinte e oito 
centavos), atualizados até janeiro de 2018 pela Tabela Prática do TJSP. 
2.17) 02 (dois) Nobreaks – APC Smart UPS 1000XL. Valor da Avaliação: R$ 1.117,10 (um mil, cento e dezessete reais 
e dez centavos), atualizados até janeiro de 2018 pela Tabela Prática do TJSP. 
2.18) 01 (um) Nobreak – APC Smart UPS 1500. Valor da Avaliação: R$ 863,80 (oitocentos e sessenta e três reais e 
oitenta centavos), atualizados até janeiro de 2018 pela Tabela Prática do TJSP. 
2.19) 22 (vinte e dois) Nobreaks – APC – Modelo ES 600. Valor da Avaliação: R$ 12.288,30 (dose mil, duzentos e 
oitenta e oito reais e trinta centavos), atualizados até janeiro de 2018 pela Tabela Prática do TJSP. 
2.20) 06 (seis) Nobreaks – APC - Modelo CS 500. Valor da Avaliação: R$ 3.351,35 (três mil, trezentos e cinquenta e um 
reais e trinta e cinco centavos), atualizados até janeiro de 2018 pela Tabela Prática do TJSP. 
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2.21) 01 (um) Nobreak – APC PRO 650. Valor da Avaliação: R$ 558,55 (quinhentos e cinquenta e oito reais e cinquenta 
e cinco centavos), atualizados até janeiro de 2018 pela Tabela Prática do TJSP. 
2.22) 02 (dois) Nobreaks – Safe Station. Valor da Avaliação: R$ 1.117,11 (um mil, cento e dezessete reais e onze 
centavos), atualizados até janeiro de 2018 pela Tabela Prática do TJSP. 
2.23) 02 (dois) Nobreaks – SMS. Valor da Avaliação: R$ 1.117,11 (um mil, cento e dezessete reais e onze centavos), 
atualizados até janeiro de 2018 pela Tabela Prática do TJSP. 
2.24) 05 (cinco) Nobreaks – APC – Modelo ES 400. Valor da Avaliação: R$ 2.792,79 (dois mil, setecentos e noventa e 
dois reais e setenta e nove centavos), atualizados até janeiro de 2018 pela Tabela Prática do TJSP. 
2.25) 01 (um) Nobreak – UPS Sistem. Valor da Avaliação: R$ 558,55 (quinhentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e 
cinco centavos), atualizados até janeiro de 2018 pela Tabela Prática do TJSP. 
2.26) 05 (cinco) Notebooks – Dell. Valor da Avaliação: R$ 5.398,79 (cinco mil, trezentos e noventa e oito reais e setenta 
e nove centavos), atualizados até janeiro de 2018 pela Tabela Prática do TJSP. 
2.27) 01 (um) Notebook – LG. Valor da Avaliação: R$ 1.079,76 (um mil e setenta e nove reais e setenta e seis 
centavos), atualizados até janeiro de 2018 pela Tabela Prática do TJSP. 
2.28) 04 (quatro) Placas de Rede. Valor da Avaliação: R$ 141,38 (cento e quarenta e um reais e trinta e oito centavos), 
atualizados até janeiro de 2018 pela Tabela Prática do TJSP. 
2.29) 01 (um) Repetidor de Sinal Wi-Fi. Valor da Avaliação: R$ 32,31 (trinta e dois reais e trinta e um centavos), 
atualizados até janeiro de 2018 pela Tabela Prática do TJSP. 
2.30) 01 (um) Roteador – Netgear. Valor da Avaliação: R$ 157,54 (cento e cinquenta e sete reais e cinquenta e quatro 
centavos), atualizados até janeiro de 2018 pela Tabela Prática do TJSP. 
2.31) 50 (cinquenta) Teclados. Valor da Avaliação: R$ 1.950,00 (um mil, novecentos e cinquenta reais), atualizados até 
janeiro de 2018 pela Tabela Prática do TJSP. 
 
Valor Total das Avaliações do Lote (2): R$ 59.541,47 (cinquenta e nove mil, quinhentos e quarenta e um reais e 
quarenta e sete centavos), atualizados até janeiro de 2018 pela Tabela Prática do TJSP. Local dos Bens: Rua 
Conselheiro Nébias, nº 1.264, Santa Cecília, São Paulo – SP. 
 
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. O 
arrematante arcará com os débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fiscais e 
tributários conforme o artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, e exceto os débitos de condomínio 
(que possuem natureza propter rem) conforme Art. 908 § 1º do Código de Processo Civil, os quais ficam sub-rogados no 
preço da arrematação. 
 

 
Eu,                                                                                                   escrivã (o) subscrevi. 

 
 

_________________________________ 
Marcelo Barbosa Sacramone 

Juíz de Direito 
 

 


