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06ª Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo – SP 

 
EDITAL DE PRAÇA e intimação, conhecimento de eventuais interessados na venda de bens da massa falida MASSA 
FALIDA DE LITORAL MOVEIS COLONIAIS LTDA (CNPJ/MF: 51.125.466/0001-54) – Art. 117 do decreto lei 7661, de 
21.06.45, Lei de Falências:  
 
O Doutor, MMº. Juiz de Direito Celso Lourenço Morgado, da 6ª Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo/SP, 
na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que, por 
este Juízo, processam-se os autos da Falência nº 0005217-60.1995.8.26.0564, em que é falida a empresa MASSA 
FALIDA DE LITORAL MOVEIS COLONIAIS LTDA (CNPJ/MF: 51.125.466/0001-54) tendo sido designada a venda dos 
bens pertencentes à Massa Falida descritos abaixo, com a ciência do representante do Ministério Público, de acordo 
com as regras expostas a seguir: 
 
A praça terá início no dia 31 de janeiro de 2019, às 13h:15min e se encerrará no dia 12 de março de 2019, às 13h:15min. 
 
A Praça será conduzida pela Gestora Judicial LUT - Intermediação de Ativos e Gestão Judicial Ltda e pelo Leiloeiro 
Oficial Cezar Augusto Badolato Silva, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP, sob o n° 602. 
 
Síndico da Massa Falida – Dr. Alfredo Luiz Kugelmas – OAB/SP 15.335. 
 
Do Valor Mínimo de Venda do Bem – Na praça, o valor mínimo para a venda dos bens apregoados será o valor da 
avaliação judicial que é de R$ 207.036,16 (duzentos e sete mil, trinta e seis reais e dezesseis centavos), atualizado pela 
tabela prática do TJSP até novembro de 2018. 
 
Da Comissão da Gestora Judicial – 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 imóvel. 
 
Do Pagamento da Comissão – O pagamento da comissão da Gestora Judicial LUT deverá ser realizado em até 24 (vinte 
e quatro) horas a contar do encerramento da praça/ciência da liberação do lance condicional, independentemente da 
escolha quanto à forma de pagamento, através de depósito judicial. 
 
Dos lances – Os lances deverão ser ofertados pela rede Internet, através do Portal www.lut.com.br. 
  
Da Falta de Pagamento – Na hipótese de não pagamento, serão devidos juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês 
sobre o valor em inadimplemento, sendo facultada ao Síndico a cobrança através de ação executiva, devendo instruir a 
petição inicial com a certidão do leiloeiro (§ 2º do art. 117, Lei de Falências). Se não se perfectibilizar a arrematação, por 
culpa do arrematante, dentro de 03 (três) dias contados da data da realização do leilão, será a coisa levada a novo leilão, 
ficando obrigado a prestar a diferença porventura verificada e a pagar as despesas, além de perder o sinal que houver 
dado e comissão em favor do leiloeiro. 
 
Do acordo – A partir da publicação do Edital, caso seja celebrado acordo entre as partes com suspensão da praça, fica o 
executado obrigado a pagar o valor da comissão devida à Gestora Judicial LUT, de 5% (cinco por cento) do valor do 
acordo. 
 
Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal www.lut.com.br. A alienação obedecerá ao disposto 
na legislação aplicável, no Provimento CSM nº 1.625/09 do TJSP e o caput do artigo 335, do Código Penal. 
 
A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notificações pessoais e dos respectivos patronos.                   
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RELAÇÃO DOS BENS 
 
Imóvel: Apartamento nº 24, situado no 02º andar do “EDIFICIO EVEREST”, sito à Rua Gonçalo Monteiro, 279, São 
Vicente –SP, com 37.17m² de área útil e 6.60m² de área de uso comum, totalizando 43,77 m², conforme transcrição 
50.347 do CRI de São Vicente –SP. Contendo pequena sala, um dormitório, banheiro, cozinha e área de serviço. Valor 
da Avaliação: R$ 207.036,16 (duzentos e sete mil, trinta e seis reais e dezesseis centavos), atualizado pela tabela 
prática do TJSP até novembro de 2018. Débitos de IPTU: 16.390,76 (dezesseis mil, trezentos e noventa reais e setenta 
e seis centavos), em setembro de 2017, conforme demonstrado às fls. 4.097/4.101 dos autos. OBS: Eventuais débitos 
tributários ficam sub-rogados no respectivo preço alcançado pela arrematação, nos termos do parágrafo único do artigo 
130, do Código Tributário Nacional. Compete apenas ao interessado no(s) bem (ns) eventual pesquisa de débito junto 
aos diversos Órgãos. Não consta dos autos recursos pendentes de julgamento sobre os bens a serem arrematados. 
Nada mais.” 
 

 
Eu,                                                                                                    escrivã (o) subscrevi. 

 
 
 
 
 

_________________________________ 
Celso Lourenço Morgado 

Juiz de Direito 


