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

 

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

dos executados MONALISA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS (CNPJ/MF: 62.209.994/0001-48), SERGIO 

SACCAB (CPF/MF: 656.041.998-34) e de sua esposa MARA SACCAB e dos coproprietários JORGE SALIM JULIEN 

(CPF/MF: 099.150.798-34) e HOLANDA MATTAR (CPF/MF: 011.779.358-21):  

 

O MM. Juiz de Direito Claudio Antonio Marquesi, da 24ª 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 de Rescisão Contratual, ajuizada por ROBERTO POLLI (CPF/MF: 606.712.468/87) e 

outros contra MONALISA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS (CNPJ/MF: 62.209.994/0001-48) e outro - Processo 

nº 0510717-26.1991.8.26.0100 (583.00.1991.510717) que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com 

as regras expostas a seguir: 

  

1ª praça terá início em 22 de novembro de 2016, às 14h30min. Não havendo lance igual ou superior à avaliação nos 3 

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

de 2016, às 14h30min e se encerrará em 16 de dezembro de 2016, às 14h30min. O valor mínimo para venda em 2ª 

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

  

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 www.lut.com.br.  

 

O arrematante deverá pagar à Gestora Judicial LUT, a título de comissão, o valor correspondente a 3% (três 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, conforme 

Condições de Venda e Pagamento do leilão. 

 

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

 

  

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

 

BEM: Imóvel localizado à Rua Camé, nº 830 – Apartamento 231, 2º andar do Edifício Leonardo da Vinci bairro da Mooca 

– São Paulo. Área privativa 159,11m², área comum 45,1276m² + 33,6424m² (área de paisagismo). E área total 237,88. 

De acordo com laudo de avaliação o apartamento é composto por 03 dormitórios sendo duas suítes, sala para 03 

ambientes com lavabo, 01 banheiro social, cozinha, área de serviço, 01 dormitório de empregada, 01 banheiro de serviço 

e 02 vagas de garagem. Sob a matrícula 62.867 do 7º CRI de São Paulo/SP. Contribuinte: 032.058.0065-6 (área maior). 

Valor da Avaliação: R$ 1.288.026,82 (um milhão duzentos e oitenta e oito, vinte seis reais e oitenta e dois centavos), 

atualizado até outubro/2016 pela tabela prática do TJSP. Matrícula Atualizada: Consta na Av. 01  que o imóvel pertence 

em 88% a Sergio Saccab e de 12% em comum a Jorge Salim Julien e Holanda Mattar. Consta na Av. 02  que foi 

decretada indisponibilidade dos bens de Sergio Saccab e Mara Saccab ou Mara de Almeida por decisão proferida pelo 

Juízo de Direito do Foro de Cabreúva nos autos da Ação Civil Pública nº 721/05 (0001274-80.2005.8.26.0080). 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 à pesquisa 

junto ao órgão competente. Débitos da ação: R$ 1.671.937,21 em de setembro 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. 

 

 

_________________________________ 

Claudio Antonio Marquesi  

Juiz de Direito 

 

 


