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12ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DE SÃO PAULO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

EDITAL DE HASTA PÚBLICA EM RESUMO e de intimação dos executados CLÍNICA DE ANDROLOGIA SÃO PAULO 

LTDA (ou R. MASSHI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA) (CNPJ/MF: 54.609.870/0001-91); ROGER ABDELMASSIH 

(CPF/MF: 107.880.484-53) e VICENTE GHILARDI ABDELMASSIH (CPF/MF: 097.534.458-73) e dos coproprietários 

RAQUEL ARRUDA GHILARDI ABDELMASSIH (CPF/MF: 137.990.648-26), SORAYA GHILARDI ABDALMASSIH 

(CPF/MF: 114.346.968-20), MIRELA ABDELMASSIH (CPF/MF: 280.818.258-94) casada com JOSÉ LUIS CUTRALE 

JÚNIOR (CPF/MF: 159.944.038-57), JULIANA NAGY (CPF/MF: 260.205.588-35) casada com ZSOLT PETER NAGY 

(CPF/MF: 224.901.548-18), e KARIME ABDELMASHIH (CPF/MF: 221.573.588-03): 

  

O MM. Juiz de Direito Fernando José Cúnico, da 12ª Vara Cível 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, por este 

Juízo, processam-se os autos em que é exequente ANDREA MUTTI CORREIA e executados CLÍNICA DE 

ANDROLOGIA SÃO PAULO LTDA e outros processo nº 1009319-54.2009.8.26.0100 (2845/2009) que foi designada a 

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

 

A 1ª praça terá início em 22 de novembro de 2016, às 14h45min. Não havendo lance igual ou superior à avaliação nos 3 

(três) dias subseqüentes ao início da 1ª praça, a 2ª praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se em 25 de novembro 

de 2016, às 14h45min e se encerrará em 16 de dezembro de 2016, às 14h45min.  

 

Na 1ª praça o valor mínimo para venda do bem será o valor da avaliação judicial. Na 2ª praça, o valor mínimo para venda 

do bem será correspondente a 90% do valor avaliação judicial, em observação ao artigo 843 do NCPC e aplicando-se a 

depreciação de 50% prevista no artigo 891 do NCPC, apenas sobre o valor da parte ideal do executado nesta ação, 

respeitada assim a cota parte sobre a avaliação de cada coproprietário. 

 

A Praça será conduzida 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 http://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 

http://www.lut.com.br/
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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 DOS BENS 

 

BEM: Imovel sito a Rua Marechal Bitencourt, 594, 28º Subdistrito Jadim Paulista/SP, área do terreno de 900,00 m2 e 

área construída de 1.292 m2. Consta no laudo de avaliação que o imóvel possui estilo arquitetônico francês, tratando-se 

de construção assobradada, sendo o pavimento inferior subsolo destinado a guarda de veículos, com capacidade para 

mais de 10 vagas, escada e hall de elevador; pavimento térreo com acesso principal ao nível da rua, onde se encontram 

salas, cozinhas e área de lazer aos fundos com espaço gourmet, churrasqueira e piscina; pavimento superior contendo 3 

amplas suítes, todas com closet; pavimento sótão ao nível da cobertura do imóvel, onde encontram-se a casa de 

maquinas dos diversos equipamentos como ar condicionado central e aquecedores de agua, além de amplo SPA, sala 

de ginastica e sala de cinema. Consta também que o imóvel é composto por paredes de alvenaria revestida, caixilhos 

predominantemente em alumínio pintado e madeira de lei, além de fachada revestida em argamassa de emboço e 

pintura a látex, cobertura em telhas tipo Shingle e que as áreas externas possuem emprego de pedras naturais 

diferenciadas como mármore Travertino. Matrícula nº 138.198 do 4º CRI de São Paulo/SP Valor da Avaliação: R$ 

18.480.930,97 (Dezoito milhões, quatrocentos e oitenta mil, novecentos e trinta reais e noventa e sete centavos), 

atualizado desde o laudo até outubro/2016. Débitos de IPTU: Eventuais débitos tributários ficam sub-rogados no 

respectivo preço alcançado pela arrematação, nos termos do parágrafo único do artigo 130, do Código Tributário 

Nacional. Débitos Condominiais: Eventuais débitos condominiais pendentes sobre o imóvel serão de responsabilidade 

do adquirente, cabendo ao interessado a pesquisa junto ao órgão competente. Débitos da ação: R$ 137.704,70 (Cento 

e trinta e sete mil, setecentos e quatro reais e setenta centavos), em abril/2016, valores que deverão ser atualizados para 

a data da arrematação e pelo qual responderá o produto da arrematação. 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. 

 

 

________________________________ 

Fernando José Cúnico  
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Juiz de Direito 


