
AUTO NEGATIVO(PRIMEIRA PRAÇA)

3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAMPINAS/SP

Processo nº: 0073947-90.2010.8.26.0114

Autor: MASSA FALIDA BHM EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES S.A
Réu: MASSA FALIDA BHM EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES S.A

Aos dezenove dias do mês de novembro de 2019, foi levado a leilão através do portal da 
empresa Lut Leilões (www.lut.com.br), o bem abaixo descrito, restando SEM LANCES.

Bem: BEM: GLEBA de terras sob n°."21", resultante de subdivisão de área maior situada no 
imóvel denominado "Chácara Santa Eudóxia", quarteirão n° 30.022 do Cadastro Municipal, nesta 
cidade de Campinas e primeiro subdistrito, medindo: 122,00mts de frente para a rua "46" do 
loteamento Jardim Itatiaia; deflete à esquerda 14,19mts, pela rua 12 do mesmo loteamento; 
deflete à direita 30,60mts, onde confronta com terreno do Jardim Itatiaia; do lado direito mede 
45,06mts, mais 191,00ms, mais 120,06ms, mais 70,36ms, mais 18,25ms, confrontando com as 
glebas 21-B e 21-A1; do lado esquerdo mede 383,00mts, onde confronta com terreno do Jardim 
São Fernando; e nos fundos mede 305,00mts, confrontando com terreno da Vila Orozimbo Maia, 
com a área de 96.161,00mts². Matrícula nº 35714 no 1º CRI de Campinas. Contribuinte: Não 
Localizado. Matrícula Atualizada: Consta na Av.13 arrecadação do imóvel nos autos da falência 
objeto da presente ação. Débitos de IPTU em Aberto: não localizado. Débitos Inscritos em 
Dívida Ativa: não localizado. Valor da Avaliação: R$ 13.481.849,00 (treze milhões, quatrocentos 
e oitenta e um mil, oitocentos e quarenta e nove reais), atualizados até agosto de 2019, pela 
Tabela Prática do TJSP  OBS: os bens serão vendidos no estado de conservação em que se 
encontram, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições, antes das 
datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas, presenciais ou híbridas. Desta forma, 
havendo eventuais divergências de áreas e/ou características físicas, o arrematante não poderá 
pleitear complemento de metragens, abatimento do valor, indenização ou desfazimento da 
arrematação. De igual maneira, correrão por sua conta as despesas e os custos relativos à 
desmontagem, remoção, transporte e transferência dos bens móveis arrematados. Os 
interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado: (I) até o início da primeira 
etapa, por valor não inferior ao da avaliação atualizada, (II) até o início da segunda etapa, por 
valor não inferior a 70% (setenta por cento) da avaliação atualizada. A proposta de parcelamento 
deverá ser realizada nos seguintes moldes: 30% à vista e no prazo de 24 horas a contar do 
encerramento do leilão e o restante do saldo da arrematação em até 05 parcelas mensais 
consecutivas, que terão início em 30 dias após o encerramento do leilão, sendo que o valor das 
parcelas será atualizada monetariamente conforme tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo, 
e acrescidas de juros de 0,5% ao mês, que incidirá sobre o valor do saldo devedor. A proposta 



deverá ser encaminhada diretamente ao juízo ou ao e-mail: contato@lut.com.br. A apresentação 
de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre 
prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). Em caso de atraso 
no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre a soma 
das parcelas inadimplidas com as parcelas vincendas. O inadimplemento autoriza o exequente a 
pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor 
devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a 
arrematação; (Art. 895, § 4º e 5º do CPC)..
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