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03ª VARA CIVEL DO FORO DA COMARCA DE MOGI MIRIM DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

Falência de INAMEL MÓVEIS DE AÇO LTDA 

Processo n° 0006171-73.2008.8.26.0363 

 

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

intimação da MASSA FALIDA INAMEL MÓVEIS DE AÇO LTDA (CNPJ/MF: 50.096.338/0001-67) por seu Síndico Dr. 

THIAGO ANDRADE BUENO DE TOLEDO, dos credores, bem como do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

SÃO PAULO. 

 

O MM. Juiz de Direito Fabio Rodrigues Fazuoli, da 03ª Vara Cível da Comarca de Mogi Mirim/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 

da Lei 11.101, de 09 de fevereiro de 2005 e 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 conduzido em duas praças. A 1ª praça terá início em 16 de julho de 2018, às 15h00min. Não havendo lance 

igual ou superior à avaliação nos 3 (três) dias subsequentes ao início da 1ª praça, a 2ª praça seguir-se-á sem 

interrupção, iniciando-se em 19 de julho de 2018, às 15h00min e se encerrará em 08 de agosto de 2018, às 15h00min. O 

valor mínimo para venda em 2ª Praça corresponderá a 70% (setenta por cento) do valor da avaliação atualizado. 

 

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. 
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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 72 (setenta e duas) 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 72 (setenta e duas) 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 72 (setenta e duas) 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. 

 

DO PARCELAMENTO  

 

Caso haja interesse no pagamento parcelado, foi deliberado pelos credores que o interessado deverá: 

1 - Demonstrar sua capacidade financeira no processo em 72 (setenta e duas) horas, após o encerramento do leilão;  

2 - Efetuar o pagamento do sinal mínimo de 30% (trinta por cento) do valor do lance em 72 (setenta e duas) horas a após 

o encerramento do leilão; e  

3 - Pagar o saldo remanescente em no máximo 48 (quarenta e oito) parcelas mensais, corrigidas pelo índice do TJSP, 

sem incidência de juros. 
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DA DESCRIÇÃO DOS BENS 

 

LOTE 01: 01 (um) IMÓVEL situado à Avenida João Pinto, nº. 55 - Parque da Empresa - Mogi Mirim/SP, inscrito sob as 

matrículas nº 3.273, 6.173 e 34.606 no CRI de Mogi Mirim/SP, com inscrição cadastral nº 53-54-61-0430-001, 

contribuinte nº 31182 que, segundo o laudo de avaliação possui um terreno com área de 136.750,00m² (81.750,00m² de 

área útil e 55.000,00m² de APP), no qual se encontra erguida edificações de uso industrial com 18.797,12m², compostos 

das seguintes edificações: portaria 01, recursos humanos, abrigo de bicicletas, abrigo de motos, abrigo de autos 01, 

abrigo de autos 02, vestiários e sanitários, sanitários, refeitório, armazenamento de GLP, depósito, montagem, 

estanqueria, ferramentaria, sanitários, casa de caldeiras, sala de compressor, sanitários, depósito de tinta, produção, 

dep. administrativo, portaria 02, contenção – tanque de óleo, cabine primária, abrigo de autos 03, cobertura para 

bombas, abrigo de autos 04, cobertura 01, cobertura 02 e galpão – fundo. Valor da Avaliação: R$ 20.411.358,00 (vinte 

milhões, quatrocentos e onze mil, trezentos e cinquenta e oito reais), atualizados até maio de 2018 pela tabela prática do 

TJSP. Matrícula 3.273 do CRI de Mogi Mirim/SP: Terreno situado no "Parque da Empresa", nesta cidade, contendo a 

área de 62.218,00 metros quadrados,- correspondente ao Lote D, medindo 176,00m. de frente para a Rodovia Mogi-

Mirim-Itapira; daí, deflete à direita e segue com 385,00 metros, confrontando com propriedade de Carlos Zani; daí, 

deflete à direita com 184,00 metros, confrontando com a Avenida B; daí, deflete à direita e segue com 178,00 metros, 

confrontando com o Lote E; daí, deflete à esquerda com 5,50 metros, confrontando com o Lote E; daí, deflete à direita e 

segue com 287,00 metros, confrontando com o Lote C, até o ponto de início, encerrando àquela área de 62.218,00 

metros quadrados. Matrícula Atualizada: Consta na Av.09 que o imóvel objeto da presente matrícula encontra-se 

cadastrado na Prefeitura Municipal local, sob o código: 53.38.36.0332-01. Consta na Av.19 que o imóvel objeto desta 

matrícula foi penhorado nos autos da Execução Fiscal nº 363.01.2007.009040.0 – Ordem nº 1080/2007, movido pela 

FAZENDA NACIONAL, contra INAMEL MÓVEIS DE AÇO LTDA, conforme auto de penhora lavrado aos 30 de Setembro 

de 2008. Consta na Av.24 que o imóvel objeto desta matrícula foi penhorado nos autos da Execução Fiscal – Processo 

nº 363.01.2008.004746, Ordem nº 6627/2008 – SEF, movida pela FAZENDA DO MINICÍPIO DE MOGI MIRIM contra 

INAMEL MÓVEIS DE AÇO LTDA, conforme auto de penhora lavrado aos 05 de março de 2009. Matrícula 6.173 do CRI 

de Mogi Mirim/SP: Um conjunto industrial com a área construída de 15.833,26 m², situado à Avenida Adap, sob ns. 

55/333, nesta cidade, comarca de Mogi Mirim, Estado de São Paulo, edificado em um terreno que contem a área de 

60.000 m². (sessenta mil metros quadrados), dentro das seguintes medidas e confrontações: “com frente para- a Rodovia 

Mogi Mirim-Itapira, mede 200 m.; do lado direito de quem da referida estrada olha para o terreno mede de frente para os 

fundos, 296,50 m. e confronta com a Avenida Adap; e de outro lado de quem da referida estrada olha para o terreno, 

mede também da frente para os fundos, 296,50 m. e confronta com Adap S/A., Comércio e Indústria e nos fundos tem de 

largura 198,00 m. e confronta também com Adap S/A., Comércio e Indústria, encerrando a área de 60.000 m2. Matrícula 

Atualizada: Consta na Av.02 que o imóvel objeto desta matrícula, em virtude do aumento da construção, passa a ter 
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atualmente a área de 16.231,20 metros quadrados. Consta na Av.11 que o imóvel objeto desta matrícula encontra-se 

cadastrado na Prefeitura Municipal local, sob o código: 53.38.36.0332-01. Consta na Av.13 que foi ajuizada uma Ação de 

Execução de Título Extrajudicial movida por AKZO NOBEL LTDA – DIVISÃO TINTAS EM PÓ (CNPJ/MF: 

60.561.719/0001-23), contra INAMEL – MÓVEIS DE AÇO LTDA, LUIZ HOMERO TAVARES DA SILVA e BEATRIZ 

HERNANDES TAVARES DA SILVA, distribuída em 30 de janeiro de 2007, Proc. Nº 583.00.2007.109168-8 (120). 

Matrícula 34.606 do CRI de Mogi Mirim/SP: UMA ÁREA DE TERRENO, designada como "LOTE C", no lugar 

denominado "Parque da Empresa, nesta cidade, - contendo a área de 14.532,00 metros quadrados, medindo 54,00 ms. 

de frente para a rodovia Mogi Mirim – Itapira; do lado direito de quem da Rodovia olha para o terreno mede 296,50 ms., 

confrontando com Adap S/A. Comercio e Industria; do lado esquerdo de quem da Rodovia olha para o terreno mede 

287,00 ms., confrontando com a área remanescente de Adap S/A. Comércio e Indústria (lote D); e nos fundos mede 

50,00 ms., confrontando com Adap S/A Comercio) e Industria (lote E).  

LOTE 02: Item 2 – “01 Cabine de Pintura, marca Deltec, com 10 Pistolas eletrostáticas automáticas, marca Dust, 01 

Pistola eletrostática manual, 01 Reservatório de tinta capacidade 75 kg, 01 filtro de ar, marca Barionkar, modelo DF 40 e 

01 Painel de controle marca Deltec”. Valor de Avaliação: R$ 39.412,94 (trinta e nove mil, quatrocentos e doze reais e 

noventa e quatro centavos), atualizados pela tabela prática do TJSP em maio de 2018. 

LOTE 03: Item 3 – “01 Cabine de Pintura Inox com 13 Pistolas eletrostáticas automáticas, 03 Pistolas manuais, 04 

Notores vibradores, 03 Modulos de exaustão, 02 Reciprocador marca Tcnoclave, 01 Reservatório de tinta em pó com 

capacidade para 100 kg, 02 Painéis de controle com filtro redondo 80 cm e 01 Pistolas eletrostáticas”. Valor de 

Avaliação: R$ 43.354,23 (quarenta e três mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e vinte e três centavos), atualizados 

pela tabela prática do TJSP em maio de 2018. 

LOTE 04: Item 12 – “03 Estufa de cura para secagem de tinta com 32 m comprimento com 06 ventiladores, 02 

Queimadores a diesel e 01 Painel de controle marca Durr”. Valor de Avaliação: R$ 134.004,00 (cento e trinta e quatro 

mil e quatro reais), atualizados pela tabela prática do TJSP em maio de 2018. 

LOTE 05: Item 13 – “01 Estufa de secagem de banho com 17m de comprimento com 02 Queimadores marca Holomaq, 

02 Ventiladores de 10 CV, 01 Ventilador de 5 CV e 01 Painel de controle”. Valor de Avaliação: R$ 141.886,58 (cento e 

quarenta e um mil, oitocentos e oitenta e seis reais e cinquenta e oito centavos), atualizados pela tabela prática do TJSP 

em maio de 2018. 

LOTE 06: Item 79 – “01 Tratamento de superfície spray com 05 Motos bombas, 02 Queimadores marca Holemaq, 01 

Exaustor, 04 Tanques de aço e 01 Separador de óleo com painel elétrico”. Valor de Avaliação: R$ 173.416,94 (cento e 

setenta e três mil, quatrocentos e dezesseis reais e noventa e quatro centavos), atualizados pela tabela prática do TJSP 

em maio de 2018. 
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LOTE 07: Item 80 – “01 Veículo, marca Volkswagem, modelo Saveiro CL 1.8 / 1995, placa BIH – 5187”. Valor de 

Avaliação: R$ 8.344,73 (oito mil, trezentos e quarenta e quatro reais e setenta e três centavos), atualizados pela tabela 

prática do TJSP em maio de 2018. 

LOTE 08: Item 81 – “01 Veículo, marca Mercedes Bens, modelo 608D – 1981”. Valor de Avaliação: R$ 20.274,02 (vinte 

mil, duzentos e setenta e quatro reais e dois centavos), atualizados pela tabela prática do TJSP em maio de 2018. 

 

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. Desta forma, 

havendo eventuais divergências de áreas e/ou características físicas, o arrematante não poderá pleitear complemento de 

metragens, abatimento do valor, indenização ou desfazimento da arrematação. 

 

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, 30 de maio de 2018. 

 

 

Eu, _____________________________________                                                                                                   

escrivã (o) subscrevi. 

 

 

 

_________________________________ 

Fabio Rodrigues Fazuoli  

Juiz de Direito 
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