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CONCLUSÃO
Em 22 de janeiro de 2018 faço estes autos conclusos ao MM.
Juiz de Direito da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais, Dr. Paulo Furtado de Oliveira
Filho. Eu, Paulo Furtado de Oliveira Filho, Juiz de Direito, subscrevi.
DECISÃO
Processo nº:
Classe - Assunto

0832891-91.2007.8.26.0100
Autos Suplementares - Assunto Principal do Processo << Informação
indisponível >>
Massa Falida do Banco Santos S/A
Atalanta Participações e Propriedades S.A - Massa Falida

Requerente:
Requerido:

Juiz de Direito: Dr. Paulo Furtado de Oliveira Filho
Vistos.
1 – N oticia o administr ado r judicial q ue o imóv el da Rua Gália, 1 90,
ofert ado de fo rma singular no “Lote 01”, não receb eu qualquer lance,
seja em primeira, seja em segunda praç a, muito emb ora tenha receb ido
5.319 visit as de int eressados no site. Pelo leiloeiro , foi sugerida uma no va
tentat iva de leilão part indo de 5 0% do valor de avaliação ho mologado,
co m c ondiçõ es de pagamento mais fav oráveis permitidas pelo Código de
Pr ocesso Civil. Manifes tem-se cr edo res , falido e MP s obr e t al sugest ão, em
5 dias.
2 – Com relação ao “ Lot e 02”, teve a s ua alienação suspensa po r
decisão liminar concedida pelo Tribunal de Jus tiç a de S ão Paulo (Do c.
03) , no âmbito do Agr avo de Instr umento nº 22435 93-71.201 7.8.26.0000,
pr oferida no dia 12/12/201 7. Req uer o administr ado r judicial o
cancelament o do leilão ant erior e a realizaç ão de um nov o leilão, pelo
mes mo valor de avaliação anter ior , e xcl uído apen as o imóvel objeto
da pe ndê ncia judicial, con substanciada na ação de Embargos de
Terceiro nº 111976 4-6 1.2 019 .8.26.0100. Manifestem-s e c redores,
falido e MP, em 5 dias.
3- Quant o aos demais lo tes , noticia o administr ado r judicial:
Lo te 03: Receb eu 3.000 vis itas e 32 ofert as de lance, sendo o lance
vencedor de R$ 13.285.732,6 0, que co rrespo nde a 73,91% do valor de
av aliação. Manifestem-s e c redores, falido e MP, em 5 dias.
Lo te 04: Receb eu 2.5 32 vis itas e 6 ofertas de lanc e, sendo o lanc e
v enc edo r de R$ 3.571.315,00, que c orr esponde a 64,52% do v alo r de
avaliaç ão; Manifest em-se credor es, falido e MP, em 5 dias.
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Lo te 05: Receb eu 3.667 vis itas e 26 ofert as de lance, sendo a
vencedora no impor te de R$ 171.636,00, que co rrespo nde a 101 ,82% do
v alo r de avaliaç ão. Manifest em-se credor es, falido e MP, em 5 dias.
Intimem-se.
São Paulo, 22 de janeiro de 2018.

Em ___ de _____ de 2017 recebi estes autos em cartório.
Eu,____,assistente judiciário, subscrevi.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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