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21ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DE SÃO PAULO - SP 

 

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

dos executados CLÍNICA DE ANDROLOGIA SÃO PAULO LTDA (CNPJ/MF: 54.609.870/0001-91) e VICENTE GHILARDI 

ABDELMASSIH (CPF/MF: 097.534.458-73): 

  

O MM. Juiz de Direito Marcio Teixeira Laranjo, da 21ª 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 da Execução por Quantia Certa, ajuizada por TAM AVIAÇÃO EXECUTIVA E TÁXI AÉREO S/A 

(CNPJ/MF: 52.045.457/0001-16) contra CLÍNICA DE ANDROLOGIA SÃO PAULO LTDA (CNPJ/MF: 54.609.870/0001-

91) e VICENTE GHILARDI ABDELMASSIH (CPF/MF: 097.534.458-73) - Processo nº 0127815-25.2010.8.26.0100 que foi 

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

 

A 1ª praça terá início em 27 de março de 2018, às 11h30min se encerrará em 19 de abril de 2018, às 11h30min.  

 

A Praça será conduzida pela Gestora Judicial LUT - Gestão e Intermediação de Ativos 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 

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: 1) Um veículo VW/Jetta, placa DZG 2220, cor prata, modelo/fabricação 2008, chassi 3VWJE61K28M125600, 

Renavam 00973457953, blindado, em bom estado de conservação, com 81.367 rodados. Valor da Avaliação: R$ 

41.000,00 (quarenta e um mil reais), em outubro de 2017. Ônus: Em consulta ao site da Secretaria da Fazendo do Estado 

de São Paulo, obtivemos a informação que constam débitos fiscais pendentes no valor de R$ 3.588,09 (três mil, quinhentos 

e oitenta e oito reais e nove centavos) em janeiro de 2018. 

 

2) Um veículo Chrysler G Caravan LTD, placa EEF 1234, cor prata, modelo/fabricação 2007/2006, chassi 

1AGYB1R37Y504899, Renavam 00902271717, em bom estado de conservação, com 200.261km rodados. Valor da 

Avaliação: R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais), em outubro de 2017. Ônus: Em consulta ao site da Secretaria da 

Fazendo do Estado de São Paulo, obtivemos a informação que constam débitos fiscais pendentes no valor de R$ 4.150,41 

(quatro mil, cento e cinquenta reais e quarenta e um centavos) em janeiro de 2018.. 

 

http://www.lut.com.br/
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Local dos Bens: Al. Jaú, 1874, 10º andar, Jardim Paulista, CEP: 01420-002, São Paulo -SP. Depositário: Vicente Ghilardi 

Abdelmassih (CPF/MF: 097.534.458-73) Débitos da ação: R$ 198.739,37 (cento e noventa e oito mil, setecentos e trinta 

e nove reais e trinta e sete centavos), em maio de 2013, 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: - 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.  

 

 

Eu,                                                                                                   escrivã (o) subscrevi. 

 

 

_________________________________ 

Marcio Teixeira Laranjo  

Juíz de Direito 

 

 


