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10ª VARA DA FAMILIA E SUCESSOES 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 
do ESPÓLIO DE NESSIN ZACCAI por seu inventariante JOSEPH ZACCAI  (CPF/MF 064.542.568-04) separado 
judicialmente de CÉLIA LINDA CATACHE (CPF/MF 103.648.828-40), da viúva meeira SARAH ORESTEIN ZACCAI 
(CPF/MF 311.783.988-70) e da herdeira JEANETTE ZACAI HOCHMAN (CPF/MF 082.789.908-40) e seu marido 
GILSON FERNANDO HOCHMAN 
 
O MM. Juiz de Direito Anderson Cortez Mendes, da 10ª Vara da Familia e Sucessões 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 do Inventário dos bens deixados por  NESSIN ZACCAI - Processo nº 
0180919-10.2002.8.26.0100 que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a 
seguir: 
 
A 1ª Praça terá inicio no dia 24 de outubro de 2016, às 12h30m, e se encerrará dia 27 de outubro de 2016, às 12h30m, 
com a aceitação de lances iguais ou superiores à avaliação, ficando facultado o pagamento de 30% à vista e o restante 
em seis parcelas iguais sucessivas, vencendo-se a primeira nos trinta dias subsequentes, com atualização monetária 
segundo a Tabela Prática de Atualização de Débito Judiciais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Não 
havendo lance igual ou superior à importância da avaliação seguir-se-á, sem interrupção, no dia 27 de outubro de 2016, 
às 12h31m (mesmo dia do fim da 1a praça), a 2ª Praça, que se encerrará em 16 de novembro de 2016, às 12h30m, com 
a aceitação de lances iguais ou superiores ao importe de 60% do valor de avaliação do bem a ser pago à vista. 
  
A Praça será conduzida pela Gestora Judicial LUT - Intermediação de Ativos e Gestão Judicial Ltda.  
 
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 DOS BENS 

 
BEM: Apartamento n° 83 localizado no 8º andar do Edifício Bela Vista, sito a Rua Cubatão, nº 1, na cidade e comarca de     
Guarujá, possuindo a área total de 140,552 metros quadrados, sendo 89,75 m2  de área útil,  20,82 m2  de área comum 
e 30,52 m2 de área de garagem (estacionamento), cabendo-lhe ainda o direito ao uso de uma vaga de garagem coletiva 
do edifício. Contribuinte: 0-0039-001-039. Consta no site da Prefeitura do Guarujá débitos inscritos na divida ativa no 
valor de R$ 92.385,90 nesta data (16/02/2016). Matricula Atualizada: Consta na Av. 01 penhora do imóvel oriunda do 
processo 152.01.1997.003058 da 1ª Vara de Cotia/SP, ajuizado por Banco Bradesco S/A em face de Nessim Zaccai.  
Consta na Av. 02 penhora de 50% do imóvel oriunda do processo 134/2011 da 1ª Vara do Trabalho do Guarujá/SP, 
reclamação trabalhista ajuizada por Carlos Batista da Silva em face de Espólio de Nessim Zaccai e outra. Consta na Av. 
04 penhora do imóvel oriunda do processo 0014168-08.2009.8.26.0223 da 4ª Vara Civel de Guarujá/SP, ajuizado por 
Banco Condominio Edificio Bela Vista em face de  Espólio de Nessim Zaccai. Valor da Avaliação: R$ 400.000,00 
(Quatrocentos mil reais), em novembro/2015. 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. Nos termos da decisão de fls. 661 as dividas incidentes sobre o imóvel de caráter propter rem serão 
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abatidas do preço alcançado com a arrematação do imóvel. OBS: Compete ao interessado no bem eventual 
pesquisa de débito junto aos diversos Órgãos. 
 
 

Eu,                                                                                                   escrivã (o) subscrevi. 
 
 

_________________________________ 
Ricardo Cunha de Paula  

Juíz de Direito 
 

 


