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24ª VARA CIVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DE SÃO PAULO 

 

Falencia de BAMBU MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 

Processo n° 0618336-68.1998.8.26.0100 

Apenso próprio imóveis (02) – São Paulo/SP – 3ª Seção – 1029134-23.1998.8.26.0100 

 

EDITAL DE HASTA PÚBLICA do bem abaixo descrito, conhecimento de eventuais interessados na lide e de intimação 

da MASSA FALIDA DE BAMBU MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA (CNPJ/MF 43.570.845/0001-25), de JOSÉ 

RICARDO BERTONI (CPF/MF 422.890.928-00), do sindico dativo ALFREDO LUIZ KUGEKMAS, da locatária do 

imóvel COSAN COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (CNPJ/MF 33.000.092/0001-69) da sublocatatria do imóvel 

CUCA LEGAL AUTO SERVIÇOS LTDA (CNPJ/MF 46.296.190/0001-37), LAÉRCIO BERTONI (CPF/MF 677.377.908-

10), RICARDO BERTONI (089.188.568-49), da credora hipotecária ETERNIT S/A (CNPJ/MF 61.092.037/0001-81) dos 

credores bem como do MINISTÉRIO PUBLICO DE SÃO PAULO/SP. 

  

O MM. Juiz de Direito Claudio Antonio Marquesi, da 24ª Vara Civel do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP, na 

forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que nos 

termos do art. 117 do Decreto-Lei 7661/45, por este Juízo, foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com 

as regras expostas a seguir: 

 

Do leilão: O  leilão terá início em 18 de outubro de 2016, às 14h30min e se encerrará em 10 de novembro de 2016, às 

14h30min. O valor mínimo para venda corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. 

  

O  leilão será conduzido pela Gestora Judicial LUT - Intermediação de Ativos e Gestão Judicial Ltda e pelo Leiloeiro 

Oficial Cezar Augusto Badolato Silva, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP, sob o n° 602  

 

Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal www.lut.com.br.  

 

O arrematante deverá pagar à Gestora Judicial LUT, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) 

sobre o preço de arrematação do bem. 

 

Tal valor será devido à Gestora Judicial LUT pelo arrematante ainda que haja a desistência da arrematação. 

 

Serão aceitos lances para pagamento à vista e  à prazo, nos termos do artigo 895 do NCPC/2015, sendo certo que o 

maior lance será o vencedor, independente da forma de pagamento.  

 

No caso de pagamento à prazo, o arrematante deve efetuar o pagamento da arrematação da seguinte forma: 25% (trinta 

por cento) à vista no prazo de 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão e o restante do saldo da 
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arrematação em até 10 (dez) parcelas mensais e consecutivas, que terão início em 30 (trinta) dias após o encerramento 

do leilão, sendo que valor das parcelas será atualizado monetariamente conforme tabela do Tribunal de Justiça de São 

Paulo, e acrescido de juros simples de 1% (um por cento) ao mês. 

 

Todos os lances serão condicionados á apreciação e aprovação do Juizo da Falencia.  

 

DESCRIÇÃO DO BEM: Um terreno situado a Avenida Boturussú e Rua Cinco, lotes 01 e 02 da quadra 08, da 2ª Secção 

do Parque do Boturussu, no Distrito de Ermelino Matarazzo, com a área de 677,00 m2. Consta no laudo de avaliação 

que o imóvel localiza-se à Avenida Boturussu, 415/421 (esquina com a Rua Paulo Bifano Alves antiga Rua Cinco) bem 

como que no imóvel encontra-se funcionando um posto de gasolina e loja de conveniência. Valor da Avaliação: 

2.571.757,99 (Dois milhões, quinhentos e setenta e um mil, setecentos e cinquenta e sete reais e noventa e nove 

centavos), atualizados até junho de 2016 pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo/SP. Matricula 

atualizada: Consta na R.01 hipoteca em favor de ETERNIT S/A (CPF/MF 61.092.037/0001-81). Consta na Av.02 que o 

imóvel foi arrecadado nos autos da Falência supramencionada. Contribuinte: 111.264.0049-0. Obs 1: Consta nos autos 

que no imóvel existem bens arrendados, pertencentes a terceiro (Shell Ltda) e prováveis bens pertencentes ao locatário, 

os quais poderão ser removidos, desde que comprovado o investimento e a propriedade. Obs 2: Consoante decisão 

judicial nos autos e nos termos do artigo 30 da Lei 8.245/91, sendo o leilão positivo, o exercício do Direito de preferencia 

será concedido primeiramente ao sublocatário e em seguida ao locatário, nas mesmas condições em que o imóvel for 

arrematado, caso em que após a comunicação de que houve arrematação, previamente ao deferimento desta, será dada 

vista ao locatário para exercer o seu direito de preferencia em 5 dias. 

 

Ficam todos aqueles mencionados no presente Edital regularmente INTIMADOS das designações supra, caso não 

sejam localizados para as intimações pessoais. Os casos omissos serão apreciados e decididos pela autoridade judicial 

competente. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.  

 

 

Eu,                                                                                                   escrivã (o) subscrevi. 

 

 

_________________________________ 

Claudio Antônio Marquesi  

Juiz de Direito 

 


