
 

 

Al. Joaquim Eugênio de Lima - 696 - 12º andar - cj. 123 - São Paulo - SP Jardim Paulista - CEP: 01403-000 

F: 55 - 11 - 3266.2771  -  www.lut.com.br 

 

 

3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ARARAQUARA ESTADO DE SÃO PAULO 

 

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

dos executados FUAD SADER JUNIOR (611.004.808-97) E ANA MARIA RISKALLAH (093.567.988-00) e dos 

coproprietários LOURDES CHEDID SADER (CPF/MF nº 172.646.628-02); SANDRA FUAD SADER (CPF/MF nº 

007.030.968-00); EDSON FUAD SADER (CPF/MF nº 919.550.418-49) e seu cônjuge MARCIA CRISTINA MELO 

BEHRENS (CPF/MF nº 215.993.005-91): 

 

O MM. Juiz de Direito Paulo Luis Aparecido Treviso, da 3ª Vara Cível da Comarca de Araraquara/SP, na forma da lei, FAZ 

SABER, aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que, por este Juízo, processam-se os 

autos dos Embargos à Adjudicação, tendo como exequente SOL INVEST EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA 

e executado FUAD SADER JUNIOR  e outra - processo nº 1006818-59.2008.8.26.0037 (07/2008) que foi designada a 

venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: 

 

A 1ª praça terá início no dia 31 de outubro de 2.016, às 15:00 hs. Não havendo lance igual ou superior à importância da 

avaliação nos 3 (três) dias subsequentes ao início da 1ª praça; a 2ª praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se no 

dia 04 de novembro de 2.016, às 15:00 hs e se encerrará no dia 02 de dezembro de 2.016, às 15:00 hs. Na 1ª praça, o 

valor mínimo para a venda do bem apregoado será o valor da avaliação judicial. Na 2ª praça, o valor mínimo para a venda 

corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial. 

  

O leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.lut.com.br  e será conduzida pela Gestora 

Judicial LUT - Intermediação de Ativos e Gestão Judicial, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 08.399.676/0001-01 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, assim como será devido pelo exequente nos casos de adjudicação do bem e pelo executado nos casos de acordo e 

remição, conforme Condições de Venda e Pagamento do leilão. 

 

A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notificações pessoais e dos respectivos patronos.                   

 

RELAÇÃO DO BEM 
 

Bem imóvel (fração ideal): Parte pertencente aos executados de 1/6 do “apartamento nº 4-C localizado no 4º andar do 
Bloco 2 do Edifício Porto Alegre, integrante do Conjunto Residencial Parque Brasil, situado à Avenida Giovanni Gronchi, 
nº 6675, no 29º Subsdistrito – Santo Amaro, com área privativa de 59,59 m², a área de garagem de 25,58 m², a área 

http://www.lut.com.br/
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comum de 38,83 m², a área total de 120,99 m², correspondendo a fração ideal de 0,0772% no terreno do condomínio, 
cabendo-lhe o direito a uma vaga para estacionamento de um veículo de passeio tamanho pequeno em lugar 
indeterminado na garagem localizada no subsolo. O referido edifício faz parte do condomínio registrado sob o nº 151 ma 
matrícula 28.780 deste Cartório. Registrado no 11º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo sob o nº 161.170 e 
cadastrado na Prefeitura sob o nº 301.054.0600-4. Conforme informações constantes do laudo de avaliação de fls. 
227/288 “o local apresenta características de porções do território da Zona de Centralidade Polar, destinadas à 
implantação de usos residenciais e comerciais, predominantemente residencial e densidade média. A ocupação 
comercial é bastante diversificada predominando: lojas, bares, padarias, lanchonetes, farmácias, supermercados, 
escritórios, postos de gasolina, instituições bancárias, dentre outras, ao longo da própria Avenida Giovani Gronchi e 
logradouros circunvizinhos. A destinação residencial é predominada por, prédios residenciais térreos e assobradados e 
edifícios residenciais. Sobre o terreno anteriormente descrito, encontra-se edificado o Conjunto Residencial Parque 
Brasil, erigido com os devidos recuos previstos por lei, e no mesmo nível referida via pública. O conjunto residencial 
Parque Brasil é constituído por 18 blocos com 810 apartamentos residenciais, entrada social e de garagem com acesso 
pela Avenida Giovanni Gronchi. O edifício Porto Alegre (Bloco 2) integrante do Conjunto Residencial Parte Brasil, está 
localizado o apartamento avaliando (nº 4-C), constitui-se de prédio residencial contendo no térreo: portaria eletrônica 
com interfone, sistema viário, incluindo vias da circulação de pedestres com áreas de descanso, hall social, salão de 
festas, brinquedoteca, playground, piscinas, churrasqueira e quadra poliesportiva, que atende a 15 andares superiores 
com 3 apartamentos por andar, os quais estão servidor por 2 elevadores (social e serviço), bem como vagas de 
estacionamento, localizado nos subsolos. O apartamento nº 4-C está localizado no 4º andar do Edifício Porto Alegre 
(bloco 2), integrante do Conjunto Residencial Parque Brasil, situado na Avenida Giovanni Gronchi, nº 6.675, Vila 
Andrade, São Paulo. Contém área privativa de 59,59 m², área de garagem de 25,58m², área comum de 35,82 m², 
perfazendo a área total de 120,99 m² e fração ideal de terreno de 0,0772% equivalente do terreno. Possui ainda 3 
dormitórios, sendo uma suíte, banheiro social, sala para dois ambientes, cozinha e área de serviço, com idade física de 
32 anos, podendo ser classificado como 1.3.3 – apartamento padrão médio”, limite médio, com elevador, de acordo com 
o estudo “valores de edificações de imóveis urbanos de São Paulo – 2002/2006”. Avaliação: R$ 57.863,90 (cinqüenta e 
sete mil oitocentos e sessenta e três reais e noventa centavos), atualizado até agosto de 2.016. Penhora: Constad a Av. 
6 a penhora extraída dos autos nº 0126299-41.2008.8.26.0002, determinada pelo juízo da 8ª Vara Cível de São Paulo – 
Foro Regional II – Santo Amaro. Débitos da ação: R$ 52.844,68, em agosto de 2012, em dezembro de 2.012, valores 
que deverão ser atualizados para a data da arrematação e pelo qual responderá o produto da arrematação. Débitos 
tributários: eventuais débitos tributários ficam sub-rogados no respectivo preço alcançado pela arrematação, nos termos 
do parágrafo único do artigo 130 do Código Tributário Nacional. Em havendo saldo remanescente, responderá pela 
diferença o executado nesta ação. OBS: Compete ao interessado no bem eventual pesquisa de débito junto aos 
diversos Órgãos. 

 

Eu,                                                                                                   escrivã (o) subscrevi. 

 

_________________________________ 

Paulo Luis Aparecido Treviso 

Juiz de Direito 


