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EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 28 VARA DE FALÊNCIAS,
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE SÃO
PAULO CAPITAL

Processo n° 0832213-42.2008.8.26.0100
Atalanta/GHI • Leilão Positivo

A Massa
Falida
do
Banco
Santos
S.A.,
por sua
administradora Judicial e pelo advogado que esta subscrevem, vem,
respeitosamente
à presença de V. Exa., apresentar o resultado do
leilão dos veículos arrecadados que teve início em 08/11/2017, onde
os bens foram ofertados a 100% do valor de avaliação.
Durante o período em que os bens ficaram em exibição no site
www.superbidjudicial.com.br,
foram enviados "e-mails marketing" a
um banco de compradores de aproximadamente
800 mil usuários,
além de publicados editais no jornal "Folha de São Paulo", o que
gerou 15.011 visitas de interessados no site.
Os lotes receberam no total 100 ofertas de lance, arrecadando
o importe de R$ 99.800,00, valor esse 71,18% acima do valor de
avaliação.
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Diante do exposto, ao tempo em que se faz a juntada dos
anexos "Autos Positivos de Leilão" e "Comprovantes de Pagamento"
de cada arrematante (Does. 01 a 04), REQUER-SE a homologação
do leilão realizado e a expedição dos necessários mandados de
entrega dos bens arrematados.

Termos em que
P. Deferimento.
São Paulo, 14 de dezembro de 2017.

João Carlos Silveira
OAB/SP 52.052
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