
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
COMARCA DE PIRACICABA - 3ª VARA CÍVEL 
Rua Bernardino de Campos, nº 55, Alemães, Piracicaba/SP, CEP 13417-100 
Telefone (19) 3433-4177| E-mail: piracicaba3cv@tjsp.jus.br 

 

EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO 

 

Ficam intimados deste edital: os representantes legais da MASSA FALIDA SANTIN S/A INDUSTRIA 

METALÚRGICA, inscrita no CNPJ/MF n. 54.365.341/0001-90, CREDORES HABILITADOS NOS AUTOS, 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, UNIÃO FEDERAL, FAZENDA ESTADUAL, PREFEITURA 

DE PIRACICABA E DEMAIS INTERESSADOS. 

 

O Doutor LOURENÇO CARMELO TORRES, MM., Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Piracicaba do 

Estado de São Paulo, faz saber a todos quanto este edital virem ou dele conhecimento tiver e possa interessar, que 

por este Juízo processam-se nos autos nº. 0005745-30.2004.8.26.0451 a FALÊNCIA de SANTIN S/A INDUSTRIA 

METALÚRGICA, inscrita no CNPJ/MF nº 54.365.341/0001-90, tendo como ADMINISTRADOR JUDICIAL ADNAN 

ABDEL KADER SALEM, inscrito na OAB/SP sob o n. 180.675., realizar-se-á público leilão para alienação dos 

respectivos bens arrecadados.  

 

DO CONDUTOR DO LEILÃO: o pregão para a venda e arrematação dos bens arrecadados, descritos abaixo, será 

conduzido pelo Leiloeiro Oficial DENYS PYERRE DE OLIVEIRA, através do LEILÃO JUDICIAL ELETRÔNICO, 

sistema devidamente homologado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP, com sede na Alameda 

Rio Negro, n. 161, Conjunto 1.001, Alphaville, Barueri/SP, CEP 06.454-000, telefones 0800 789 1200 e (11) 3969-

1200, website www.leilaojudicialeletronico.com.br, e-mail: judiciario@leje.com.br, de acordo com a legislação aplicável 

e regras a seguir expostas. 

 

DATA: O leilão ocorrerá em data única, prevista para o dia 20/02/2020. O sistema estará disponível para recepção 

de lances com, no mínimo, 5 (cinco) dias de antecedência do início do leilão (art. 11, da Res. 236/2016 do CNJ e 887, 

§ 1º do CPC). 

 

Às 14:00h - VALOR: R$ 12.515.116,00 (doze milhões, quinhentos e quinze mil cento e dezesseis reais), 

correspondente à 50% sobre o valor de avaliação.  

 

CONDIÇÃO DE VENDA: os interessados poderão participar do leilão de forma ELETRÔNICA ou PRESENCIAL, 

através do website www.leilaojudicialeletronico.com.br ou no auditório localizado na sede do leiloeiro, 

respectivamente, ofertando seus lances de forma simultânea e em igualdade de condições. 

 

Para tanto deverão se cadastrar previamente indo pessoalmente até a sede ou pelo site do Leilão Judicial Eletrônico, 

com no mínimo 24h (vinte e quatro horas) de antecedência da data designada para início do leilão, aceitar os termos 

e condições informados, assinar e reconhecer firma do mesmo, encaminhando-o para o endereço do gestor à 

Alameda Rio Negro, n. 161, Conjunto 1.001, Alphaville, Barueri/SP, CEP 06.454-000, juntamente com as cópias 

autenticadas dos seguintes documentos: I – Pessoa Física: RG ou outro documento oficial com foto, CPF/MF, 

comprovante de endereço e certidão de casamento, se casado for; II – Pessoa Jurídica: Contrato Social com as 

últimas alterações, comprovante de endereço, documentos pessoais do sócio (RG ou outro documento oficial com 
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foto e CPF/MF) ou procuração do representante com firma reconhecida. Os cadastros ficam sujeitos à conferência de 

identidade em banco de dados oficiais. 

 

DA IRREVOGABILIDADE E IRRETRATABILIDADE DO LANCE: Os lances ofertados são irrevogáveis e irretratáveis. 

O Usuário é responsável por todas as ofertas registradas em seu nome, pelo que os lances não podem ser anulados 

e/ou cancelados em nenhuma hipótese. 

 

Os lances oferecidos no auditório presencial serão imediatamente divulgados no ambiente eletrônico, assim como os 

lances oferecidos no ambiente eletrônico serão divulgados no auditório presencial a fim de que todos os participantes 

tenham conhecimento das ofertas em tempo real, não se admitindo lances remetidos via e-mail, fax ou telefone. 

 

Os interessados que desejarem participar do leilão na forma eletrônica poderão enviar seus lances previamente à 

data indicada acima pelo site do leiloeiro. No dia e hora marcados para a abertura do leilão, ocasião em que também 

serão captados os lances presenciais por, no mínimo, 20 (vinte) minutos. Caso sejam ofertados lances nos 3 (três) 

minutos finais, o sistema prorrogará sucessivamente a disputa para até 3 (três) minutos para que todos os 

participantes tenham a oportunidade de enviar novos lances.  

 

DO PAGAMENTO: o pagamento da arrematação poderá ser feito à vista ou parcelado: 

 

I – À VISTA: através de guia de depósito judicial emitida pelo leiloeiro no dia útil seguinte após o término do leilão. A 

proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado (art. 

895, § 7º, do CPC). 

 

II – PARCELADO: para pagamento nesta modalidade, o interessado deverá apresentar até o início do leilão, se 

possível, sua proposta por escrito, que deverá indicar: a) SINAL: pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

do lance à vista, em 24h (vinte e quatro horas) a contar da finalização do leilão; b) PRAZO: o saldo remanescente 

poderá ser parcelado em até 30 (trinta) meses; c) MODALIDADE: somente será admitido o pagamento das parcelas 

em guia de depósito judicial vinculada ao processo; d) GARANTIA: até a quitação do pagamento, o imóvel arrematado 

ficará gravado com hipoteca; e) INDEXADOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA: o saldo remanescente deverá ser 

corrigido monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A proposta ficará sujeita 

à homologação do Juízo, aplicando no mais as regras do artigo 895 do Código de Processo Civil. 

 

Não sendo ofertados lances pelo valor mínimo e/ou demais condições previstas neste edital, fica o leiloeiro 

autorizado a receber propostas em condições diversas das estipuladas neste edital por 15 (quinze) dias, 

hipótese em que mesmo a melhor proposta colhida não se equivalerá à venda/arrematação, cabendo ao Exmo. 

Juiz competente avaliar se a proposta é, ou não, conveniente à Falida, o Administrador Judicial e o 

representante do Ministério Público.  

 

Neste caso, o proponente da melhor proposta, caso acolhida/homologado, será intimado para, no prazo a ser fixado, 

efetuar o pagamento, em juízo, do valor do sinal (sempre no mínimo de 25% do valor total proposto) ou do valor total 

do preço proposto (dependendo das condições da proposta acolhida/homologada), ficando obrigado a depositar o 



  
 

valor das parcelas, caso a proposta envolva parcelamento, nas condições e prazos previstos neste edital, sendo 

eventual saldo garantido com caução idônea no caso dos bens móveis e hipoteca dos próprios imóveis no caso dos 

imóveis. 

 

Não sendo efetuado o depósito da oferta, o Leiloeiro comunicará imediatamente o fato ao Juízo, informando também 

os lanços imediatamente anteriores para que sejam submetidos à apreciação, sem prejuízo da aplicação de sanções 

legais (art. 897, do CPC). 

 

DA COMISSÃO: a comissão devida ao leiloeiro será de 6% (seis por cento) sobre o valor da arrematação, não se 

incluindo no valor do lanço em caso de arrematação; e o pagamento será feito através de boleto bancário ou outro 

meio a ser indicado pelo LEILÃO JUDICIAL ELETRÔNICO, devendo o comprovante ser encaminhado para o e-mail: 

contato@leje.com.br 

 

DO PAGAMENTO E AUTO DE ARREMATAÇÃO: O auto de arrematação será lavrado de imediato e nele serão 

mencionadas as condições nas quais foi(ram) alienado(s) o(s) bem(ns). A carta de arrematação, com respectivo 

mandado de imissão na posse, será expedida pelo Juízo do processo em epigrafe, a requerimento do arrematante, 

após efetuado o depósito da arrematação a vista ou da parcela, bem como o valor da comissão do leiloeiro, 

prevalecendo o próprio imóvel como garantia, prova de pagamento do imposto de transmissão e demais despesas 

(art. 901 e seguintes, do CPC).  

 

DA VISITAÇÃO: O interessado deverá entrar em contato com o leiloeiro para agendar a visitação do(s) bem(ns).  

 

As demais condições obedecerão ao que dispõe a Lei n. 11.101/2005 e, no que couber, o Código de Processo Civil, 

e demais legislações aplicáveis. 

 

A publicação do presente edital supre a exigência contida no parágrafo único do art. 889 do CPC, sendo o mesmo, 

por extrato, afixado e publicado na forma da lei, nos termos do § 1º do art. 142 da Lei 11.101/2005. 

 

UNIDADE INDUSTRIAL SANTIN COM ÁREA TOTAL DE 47.098,46 m² E ÁREA CONSTRUÍDA DE 27.174,49M². 

LOCALIZAÇÃO:  AVENIDA PRIMEIRO DE AGOSTO ATUAL RODOVIA GERALDO DE BARROS (SP -304) KM 

01, COM FRENTE PARA A AVENIDA BRASÍLIA- PIRACICABA/SP 

 

TRANSCRIÇÃO nº 51.393 do 1º CRI de Piracicaba/SP: 01 (UMA) GLEBA DE TERRAS, destacada e desmembrada 

da Vila Algodoal, em Vila Rezende, desta cidade, contendo a área de 26.848,46m², que assim se descreve: área com 

forma quadrilátero irregular, definida pelos marcos P1, P2, P3 e P4; o marco P1 é definido pelo cruzamento da cerca 

do DER (situada às 25,00m do eixo da Estrada Estadual Piracicaba – São Pedro), com o prolongamento do terreno 

do Clube atlético Piracicabano; iniciando no marco P1 e seguindo em linha reta no rumo de 68º00’NE numa extensão 

de 207,94m, dividindo com Antonio Carlos da Rocha Conceição e Clube Atlético Piracicabano até o marco P2; neste 

deflete à esquerda, seguindo em reta no rumo 25º47’45’’NO, numa extensão de 130,16m, dividindo com a estrada 

municipal do Guamium até o marco P3; deflete  à esquerda, seguindo em reta no rumo 67º59’30’’SO numa extensão 
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de 205,54m², dividindo com o vendedor até atingir o marco P4; neste deflete novamente à esquerda, seguindo em 

reta no rumo 24º42’45’’SE, numa extensão de 130,00m, dividindo com a faixa de domínio do DER, da Estrada Estadual 

Piracicaba – São Pedro até atingir o marco P1, fechando o quadrilátero dos marcos que definem a área. 

TRANSCRIÇÃO nº 56.390 do 1º CRI de Piracicaba/SP: 01 (UMA) GLEBA DE TERRAS, destacada do imóvel 

denominado Algodoal, situado em Vila Rezende, desta cidade, que assim se descreve: situado na margem da estrada 

Estadual Piracicaba – São Pedro Km 171 da mesma estrada; o marco P1, o qual é o inicial, foi cravado à margem da 

estrada municipal do Guamium e na divisa com as terras já pertencentes à firma Santin S/A Indústria Metalúrgica; daí 

segue com o rumo magnético de 68º09’30’’SO com a distância de 205,54m até o marco P2 cravado na cerca que 

limita a Estrada Piracicaba – São Pedro e confrontando com Santin S/A Indústria Metalúrgica, deflete 87º17’45’’ à 

direita e segue cem metros pela cerca da Estrada Estadual até o marco P3; deflete 82º42’15’’ à direita e segue 

204,80m até o marco P4, cravado à margem da Estrada Municipal do Guamium e confrontando com Antonio Carlos 

da Rocha Conceição; deflete 86º12’45’’ à direita e segue 100,00m margeando a Estrada Municipal do Guamium até 

o marco P1, que é marco inicial, fechando assim o perímetro. Conta o polígono acima descrito com a área de 

20.250,00m². CONSTA DO LAUDO DE AVALIAÇÃO:  EDIFICAÇÃO NO 01 - PRÉDIOS Nº 02, 03 04 E 05, 

EDIFICAÇÃO NO 02 - PRÉDIOS Nº 44 e 45, EDIFICAÇÃO NO 03 - PRÉDIO Nº 13, EDIFICAÇÃO NO 04 - PRÉDIO 

Nº 86,  EDIFICAÇÃO NO 05 - PRÉDIO Nº 28, EDIFICAÇÃO NO 06 - PRÉDIOS Nº 31 e 32,  EDIFICAÇÃO NO 07 - 

PRÉDIO Nº 37, EDIFICAÇÃO NO 08 - PRÉDIOS Nº 80 e 38, EDIFICAÇÃO NO 09 - PRÉDIOS Nº 52 E 53,  

EDIFICAÇÃO NO 10 - PRÉDIO Nº 50.  

 

VALOR DA AVALIAÇÃO (LOTE 1): R$ 25.030.232,00 (vinte e cinco milhões, trinta mil, duzentos e trinta e dois 

reais), em fevereiro de 2019. 

 

ÔNUS/ DÉBITOS: Os bens descritos neste edital serão vendidos em caráter ad corpus e no estado em que se 

encontram e livres de quaisquer ônus. (sejam débitos de água, luz, gás, taxas, multas, Imposto Predial Territorial 

Urbano – IPTU e Imposto Territorial Rural – ITR – art. 60, parágrafo único da Lei 11.101/2005 e art. 130 do CTN), e 

não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza propter rem os quais serão 

de responsabilidade da falida. (§ 1º do art. 141, da Lei n. 11.101/2005). Eventual regularização e retificação de área 

do(s) imóvel(eis) será(ão) de responsabilidade do arrematante, bem como certificação de faixa de APP(área de 

preservação permanente). As despesas com a transferência do domínio/propriedade (ITBI/ registro no RGI), Imposto 

Territorial Rural/Urbano ou outros impostos, taxas e demais encargos incidentes sobre o imóvel com fato gerador a 

partir da data da arrematação, serão de exclusiva responsabilidade do arrematante.  

 

A publicação deste edital supre eventual insucesso das notificações pessoais e dos respectivos patronos, e será 

realizada através da rede mundial de computadores, conforme determina o § 2º, do art. 887, do CPC. 

 

Impedir, perturbar ou fraudar arrematação judicial; afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de 

violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem constitui crime (art. 358, do Código de Penal); suscitar 

vício infundado com o objetivo de ensejar a desistência da arrematação é considerado ato atentatório à dignidade da 

Justiça (art. 903, § 6º, do CPC), passível, em qualquer um dos casos, das penalidades previstas em lei, sem prejuízo 

da responsabilidade por perdas e danos, ao pagamento de multa de até 20% (vinte por cento) do valor atualizado dos 

bens. 



  
 

 

DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS – Pessoalmente perante a vara onde tramita a presente ação, no site do Tribunal 

de Justiça do Estado de São Paulo, site www.leilaojudicialeletronico.com.br e leiloeiro oficial, através do e-mail: 

contato@leje.com.br. 

 

Piracicaba/SP, 14 de novembro de 2019. 

 

 

DR. LOURENÇO CARMELO TÔRRES 

M.M. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Piracicaba do Estado de São Paulo 
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