
2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central/SP 
 
EDITAL DE LEILÃO ÚNICO da Recuperanda PASINI & CIA. LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o 
nº 60.727.740/0001-56, bem como do credor hipotecário FUNDO DE INVESTIMENTOS EM 
DIREITOS CREDITÓRIOS DEL MONTE NÃO PADRONIZADO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 
14.605.855/0001-50. O Dr. Marcelo Barbosa Sacramone, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de 
Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o 
presente Edital de Leilão Único do bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar 
possa, que por este Juízo processam-se os autos da Recuperação Judicial ajuizada por PASINI 
& CIA. LTDA. - Processo nº 1047235-44.2017.8.26.0100 - Controle nº 469/2017, e que foi 
designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DOS 
IMÓVEIS - Os imóveis serão vendidos em caráter "AD CORPUS” e no estado em que se 
encontram, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verificar suas condições antes 
das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas, e o arrematante ficará com o 
encargo de depositário do bem. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede 
mundial de computadores, no sítio do gestor www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o 
disposto no art. 887, § 2º, do Código de Processo Civil, inclusive as fotos e a descrição detalhada 
dos bens a serem apregoados. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão 
enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que 
cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a 
visitação nem sempre será possível. Independente da realização da visita, a arrematação será 
por conta e risco do interessado. O Leilão Único terá início no dia 05/12/2019 às 15:00h e se 
encerrará dia 10/01/2020 às 15:00h, onde serão aceitos lances a partir do valor de avaliação. DO 
CONDUTOR DO LEILÃO - O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José 
Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP 
sob o nº 844. DOS LANCES - Os lances poderão ser ofertados a partir do dia e hora de início do 
leilão pela rede de internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br, ou de viva voz no dia do 
encerramento do leilão a partir das 14:00 horas no Auditório localizado na Alameda Santos, nº 
787, 13º andar, conjunto 132 - Jd. Paulista - São Paulo/SP, em igualdade de condições. Qualquer 
credor poderá participar do leilão e compensar o seu crédito desagiado e mediante pagamento 
complementar do preço à vista. DOS DÉBITOS - Os imóveis serão apregoados sem quaisquer 
ônus, os quais serão de responsabilidade da recuperanda exceto se o arrematante for: i-) sócio 
da sociedade recuperanda, ou sociedade controlada pela recuperanda; ii-) parente, em linha reta 
ou colateral, até o 4º (quarto) grau, consanguíneo ou afim, da recuperanda ou de sócio da 
sociedade recuperanda; iii-) identificado como agente da recuperanda com o objetivo de fraudar a 
sucessão. Parágrafo Único: O arrematante deverá arcar com todos os custos de transferência do 
imóvel para seu nome, como as despesas de ITBI - Imposto de transmissão de bens imóveis e 
registro do imóvel no RGI respectivo. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o 
pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o 
encerramento do leilão, através do depósito nas contas que serão indicadas pela Recuperanda, 
sob pena de se desfazer a arrematação. Havendo disputa de lances, caso o primeiro colocado 
não efetue o pagamento do lance ofertado, automaticamente será aceito o lance do segundo 
colocado, desde que obedeça às condições mínimas. DA PROPOSTA - Os interessados poderão 
apresentar proposta fechada no local e dia de encerramento do leilão ou encaminhando parecer 
por escrito para o e-mail proposta@megaleiloes.com.br. Fica consignado que eventuais 
propostas com valor inferior ao da avaliação serão condicionadas a aprovação da Recuperanda e 
do I. Magistrado da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central de São Paulo. 
A apresentação de proposta é irrevogável e irretratável, com relação a aquisição dos imóveis e o 
pagamento do preço, que deverá ser realizado no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após a 
homologação da proposta. Os proponentes ficam sucessivamente obrigados pelas propostas 
realizadas, e, diante do inadimplemento do vencedor, ao qual imposta multa de 30% (trinta por 
cento), os demais em ordem dos maiores lances, sujeitos à aprovação do Juiz, do Administrador 
e da Recuperanda, poderão ser dados como vencedores. DA COMISSÃO - O arrematante 
deverá pagar à MEGALEILOES GESTOR JUDICIAL, a título de comissão, o valor correspondente 
a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do imóvel. A comissão devida à Mega 
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Leilões gestor judicial não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em 
nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial por razões 
alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA 
COMISSÃO - O pagamento da comissão da MEGALEILÕES GESTOR JUDICIAL deverá ser 
realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão através de guia de 
depósito que será enviada por e-mail. DO PRAZO PARA LIBERAÇÃO DOS IMÓVEIS - O 
arrematante deverá conceder um prazo de até 6 (seis) meses para desocupação do imóvel pela 
Recuperanda, bem como permitir que a mesma utilize o imóvel em comodato nesse período, a 
fim de viabilizar a desmobilização das instalações e providências relativas a mudança. Todas as 
regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. A 
publicação deste edital supre eventual insucesso nas notificações pessoais e dos respectivos 
patronos. As demais condições obedecerão ao que dispõe a Lei 11.101/05 e o Provimento CSM 
nº 1625/2009, e no que couber, o CPC e o caput do artigo 335, do CP. RELAÇÃO DOS BENS: 
LOTE ÚNICO: Unidade Produtiva Isolada (UPI) composta pelos Imóveis a seguir descritos: 
Matrícula nº 214.854 do 6º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Paulo/SP - 
IMÓVEL: Um prédio para fins industriais, situado na Estrada de Vila Ema, nº 1.200, e seu 
respectivo terreno, no 26º Subdistrito - Vila Prudente, medindo 90,00m de frente para a referida 
Estrada de Vila Ema, por igual medida nos fundos, por 50,00m da frente aos fundos, de ambos os 
lados, confinando pelos dois lados e fundos, com Eduardo Taberneiro Rangel, começando dito 
terreno a 50,00m, de uma casa sem número do referido Eduardo Taberneiro Rangel. Consta na 
Av.1 desta matrícula que a Estrada de Vila Ema atualmente denomina-se Avenida Vila Ema. 
Consta no R.3 desta matrícula que este imóvel foi hipotecado ao FUNDO DE INVESTIMENTOS 
EM DIREITOS CREDITÓRIOS DEL MONTE NÃO PADRONIZADO. Consta na Av.4 desta 
matrícula que nos autos da Ação de Execução Fiscal, Processo nº 0030591-38.1999.4.03.6182, 
em trâmite na 2ª Vara de Execuções Fiscais da Comarca de São Paulo/SP, requerida por 
FAZENDA NACIONAL contra PASINI & CIA LTDA., este imóvel foi penhorado, sendo nomeado 
depositário Paulo Cesar Pasini. Consta na Av.5 desta matrícula que foi distribuída a Ação de 
Execução de Título Extrajudicial, Processo nº 1001903-54.2017.8.26.0100, em trâmite na 36ª 
Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP, requerida por FUNDO DE 
INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL EMPRESARIAL LP contra 
PASINI & CIA LTDA. e outros. Consta na Av.6 desta matrícula que nos autos da Ação de 
Execução Civil, Processo nº 1137665-76.2016.8.26.0100, em trâmite na 30ª Vara Cível do Foro 
Central da Comarca de São Paulo/SP, requerida por FUNDO DE INVESTIMENTOS EM 
DIREITOS CREDITÓRIOS DEL MONTE NÃO PADRONIZADO contra PASINI & CIA LTDA. e 
outros, este imóvel foi penhorado. Consta na Av.7 desta matrícula que foi decretada a 
indisponibilidade dos bens de PASINI CIA LTDA. nos autos do Processo nº 1001594-
16.2016.5.02.0608, em trâmite na 8ª Vara do Trabalho da Comarca de São Paulo/SP. ; Matrícula 
nº 3.311 do 6º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Paulo/SP - IMÓVEL: Um 
terreno designado como lote de nº 10, Vila Ema, no 26º Subdistrito - Vila Prudente, encerrando a 
área de 525,25m2, medindo 10,00m de frente para a Estrada de Vila Ema, 52,25m da frente aos 
fundos em um lado, onde confronta com o lote de nº 9, pertencente a quem de direito, 52,80m no 
outro lado, confrontando com o terreno designado como lote de nº 11 tendo nos fundos a mesma 
largura da frente e confinando com propriedade de Avelino Taberneiro e outros. ; Matrícula nº 
3.312 do 6º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Paulo/SP - IMÓVEL: Um 
terreno designado como lote de nº 11, Vila Ema, no 26º Subdistrito - Vila Prudente, encerrando a 
área de 396,00m2, medindo 7,93m de frente para a Estrada de Vila Ema; 52,80m da frente aos 
fundos em um lado, onde confronta com o lote de nº 10; 52,80m, também de frente aos fundos, 
no outro lado, confrontando com a propriedade de Secundino Domingues, tendo nos fundos a 
mesma largura da frente e também confinando com o imóvel de propriedade de Avelino 
Taberneiro e outros. ; Matrícula nº 3.313 do 6º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca 
de São Paulo/SP - IMÓVEL: Um terreno situado na Vila Ema, na Vila Prudente - 26º Subdistrito, 
encerrando a área de aproximadamente 2.139,00m2, o qual assim se descreve: confina no lado 
paralelo o mais próximo à Estrada de Vila Ema, em partes com o lotes de números 10 e 11, e em 
parte com o imóvel pertencente a Bruno Orvalho Pasini, cuja frente dá para a referida Estrada, 
onde tem os nºs 1.140 e 1.200; mede aproximadamente 110,00m da frente, assim considerado o 



lado mais próximo e paralelo à Estrada, onde tem as confrontações supra citadas; igual medida 
na linha dos fundos, confinando com o remanescente da área maior de que será destacado, 
pertencentes a Avelino Taberneiro e outros; e aproximadamente 19,20m da frente aos fundos em 
ambos os lados, confinando com propriedades de Frederico Forschner e Secundino Domingues. 
Contribuinte nº 102.119.0094-9. Consta à fls. 4322 dos autos o Laudo Preliminar de análise de 
solo sobre os imóveis que compõem a UPI. bem como os Imóveis a seguir descritos: 
Matrícula nº 92.974 do 6º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Paulo/SP - 
IMÓVEL: Um terreno situado no 26º Subdistrito Vila Prudente, medindo 12,00m de frente para a 
Rua Waldomiro Moura Ribeiro, por 17,00m da frente aos fundos, em ambos os lados, tendo nos 
fundos a mesma largura da frente, encerrando a área de 204,00m2, localizado a uma distância de 
29,50m da esquina formada pela rua Waldomiro Moura Ribeiro com a Estrada de Vila Ema, 
excluindo o canto chanfrado de 3,50m, no lado direito de quem saindo dessa estrada segue por 
aquela rua em direção da Avenida Luiz Inácio de Anhaia Mello, confrontando no lado esquerdo de 
quem da rua olha para ele, com o prédio de nº 50, no lado direito com o prédio nº 36, ambos da 
mesma rua e nos fundos com propriedade de Pasini & Cia. Ltda. Consta na Av.1 desta 
matrícula que sobre o terreno foi construído um prédio que recebeu o nº 38 da Rua Waldomiro 
Moura Ribeiro, com área de 122,00m2. ; Matrícula nº 34.800 do 6º Cartório de Registro de 
Imóveis da Comarca de São Paulo/SP - IMÓVEL: Um terreno situado à Avenida Professor Luiz 
Inácio Anhaia Mello, situados na Vila Ema, na Vila Prudente - 26º Subdistrito, medindo 10,00m de 
frente, por 40,30m da frente aos fundos, no lado esquerdo de quem da rua olha para ele; 38,50m 
no lado direito de 10,00m na linha dos fundos, confinando do lado esquerdo com José 
Taberneiro; do lado direito com Simão Ferradilha Domingues a dos fundos com Avelino 
Taberneiro e outros, encerrando a área de 390,00m2. Valor Total da Avaliação do Lote Único: 
R$ 32.786.380,00 (trinta e dois milhões, setecentos e oitenta e seis mil, trezentos e oitenta 
reais). 
 
São Paulo,  
 
 
Eu,_____________________, diretora/escrivã, conferi e subscrevi.         

 
 
 
 

__________________________________ 
Dr. Marcelo Barbosa Sacramone  

Juiz de Direito 


