
1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central/SP 
 

EDITAL DE LEILÃO ÚNICO e intimação das Recuperandas: ITALMAGNÉSIO S/A INDÚSTRIA 
E COMÉRCIO, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.192.597/0001-08, TONOLLI DO BRASIL 
INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 56.990.625/0001-00, 
ROTAVI INDUSTRIAL LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 59.591.974/0001-30, PLANTA 7 S/A 
EMPREENDIMENTOS RURAIS, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 24.997.934/0001-08, MITO - 
MINERAÇÃO TOCANTINS LTDA ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 18.358.051/0001-55, 
ITALSPEED AUTOMOTIVE LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.941.678/0001-31, GT - AGRO 
CARBO INDUSTRIAL LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.978.388/0001-00, COAGRO 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS E FLORESTAIS LTDA, inscrita 
no CNPJ/MF sob o nº 65.146.961/0001-54, CARVOVALE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS E FLORESTAIS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
01.538.372/0001- 39, BRIMOLD ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
07.362.190/0001-36, na pessoa do Administrador Judicial LASPRO CONSULTORES LTDA, 
representado por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO, inscrito na OAB/SP sob o nº 98.628. 
O Dr. João de Oliveira Rodrigues Filho, MM. Juiz de Direito da 1ª 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, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por 
este Juízo processam-se os autos da Recuperação Judicial ajuizada por ITALMAGNÉSIO S/A 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO e outras - Processo nº 1003801-36.2016.8.26.0101 - Controle nº 
407/2017, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas 
a seguir: DO BEM - O bem será vendido no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo 
ônus da parte interessada verificar suas condições antes das datas designadas para as alienações 
judiciais eletrônicas. 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. DO LEILÃO - O Leilão Único terá início no dia 08/06/2020 às 14:30h e se 
encerrará dia 23/06/2020 às 14:30h, onde serão aceitos lances a partir do valor da proposta de fls. 
16.810/16.815 (conf. Decisão de fls. 17.549), condicionados à aprovação do I. Magistrado da 1ª 
Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central de São Paulo. 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 13:30 horas no Auditório localizado na Alameda Santos, nº 787, 13º andar, 
Conjunto 132 - Jd. Paulista - São Paulo/SP, em igualdade de condições. DA CAUÇÃO - O 
arrematante deverá depositar 10% (dez) por cento do valor da arrematação no prazo de 24h (vinte 
e quatro horas) do encerramento do leilão para garantia do Juízo, e tal valor será abatido do saldo 
remanescente da arrematação para quitação do preço após o deferimento do lance. No caso de 
indeferimento do lance, o valor depositado poderá ser levantando integralmente pelo arrematante. 
DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do valor remanescente do bem 

arrematado, no prazo de até 2 (dois) dias úteis após a homologação do Juízo, através de depósito 
em Conta Corrente das recuperandas (que será fornecida ao arrematante após o encerramento do 
leilão), sob pena de se desfazer a arrematação. 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 bem. A comissão devida à Mega 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. 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 DO BEM: LOTE ÚNICO: Direitos Creditórios oriundos de recolhimentos ao 
Empréstimo Compulsório da Eletrobrás, objeto de demanda judicial ajuizada pelas Recuperandas 
em face as Centrais Elétricas Brasileiras S.A. e União Federal. No montante de R$ 779.549,76 
(setecentos e setenta e nove mil, quinhentos e quarenta e nove reais, e setenta e seis centavos), 
referente ao Processo nº 0039964-15.2003.4.01.3400, ajuizado perante e 4ª Vara Federal de 
Brasília/DF; E no montante de R$ 1.020.450,24 (um milhão, vinte mil, quatrocentos e cinquenta 
reais, e vinte e quatro centavos), referente ao Processo nº 0011778-62.2003.4.04.7000, ajuizado 
perante e 4ª Vara Federal de Curitiba/PR. Valor Total do Lote Único: R$ 1.800.000,00 (um milhão 
e oitocentos mil reais).  
 
São Paulo, 05 de maio de 2020. 
 
 
Eu, _____________________, diretora/escrivã, conferi e subscrevi. 
 
 
 

__________________________________ 
Dr. João de Oliveira Rodrigues Filho 

Juiz de Direito 


