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24ª 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 da executada MARINA FERREIRA DE ALMEIDA (CPF/MF 530.635.978-72) de seu marido ANTONIO 

FERREIRA DE ALMEIDA (CPF/MF 086.845.458-34), e dos credores de execuções trabalhistas VALDINAR BRITO 

MARQUES (CPF/MF: 269.107.978-33), FRANCISCO SOARES MARTINS (CPF/MF: 258.670.258-10) e ANTÔNIO 

JOSEMIR PEREIRA DA SILVA (CPF/MF: 010.581.593-48):  

O MM. Juiz de Direito Claudio Antônio 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 da Execução de Título Extrajudicial ajuizada por NEUSA DIAS MEIRELES em face de 

MARINA FERREIRA DE ALMEIDA - Processo nº 1087386-23.2015.8.26.0100 que foi designada a venda do bem descrito 

abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: 

 

A 1ª praça terá início em 01 de março de 2018, às 12h00min. 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 05 de março de 2018, 

às 12h00min e se encerrará em 26 de março de 2018, às 12h00min. 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. 

 

Restando positiva a arrematação deverá o leiloeiro lavrar o respectivo auto de arrematação, a ser assinado pelo 

arrematante, leiloeiro e pelo juiz. 

 

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

 

  

http://www.canaljudicial.com.br/lut
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O interessado em arrematar o bem, poderá fazê-lo parceladamente, desde que seja realizado o pagamento mínimo à vista 

de 50% (cinquenta por cento) da proposta oferecida e da comissão devida a Gestora Judicial LUT, sendo que o restante 

do montante proposto no lance poderá ser parcelado em no máximo 10 (dez) vezes e cada parcela será devidamente 

corrigida pelo índice da tabela prática do TJSP. Ademais, a proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá 

sobre as propostas de pagamento parcelado.      

 

        

 

RELAÇÃO DOS BENS 

 

BEM: Um prédio a Rua Paumari, nº 187, no 14º subdistrito, Lapa, e o terreno medindo 10 m de frente, por 46,50 da frente 

aos fundos do lado direito visto da Rua, 42 m no lado esquerdo, tendo nos fundos 10,97 m com área de 442m², 

confrontando no lado direito com o lote 12, no lado esquerdo com o lote 10 e nos fundos com os lotes 47 e 48, matriculado 

sob o nº 59.314, no 10º Cartório de Registro de Imóveis. Consta no laudo de avaliação anexo aos autos que o imóvel é 

composto por piso superior (nível da rua) com sala para 2 ambientes, lavabo, sala de jantar, copa/cozinha, três dormitórios, 

1 suíte e um banheiro comum (reversível) para os dois quartos e piso inferior (terreno em declive), composto por 1 suíte, 

área de serviço, 1 dormitório de empregada com banheiro, salão de jogos com banheiro, salão de festas com churrasqueira, 

banheiro e adega, quintal com piscina e 4 vagas de garagem. Matrícula atualizada: Consta na Av. 7 o ajuizamento da 

presente execução. Consta na Av. 08 ajuizamento de execução, processo 1006936-59.2016.8.26.0100 em tramite na 39ª 

VC do Foro Central de São Paulo, movida por NEUSA DIAS MEIRELES em face de MARINA FERREIRA DE ALMEIDA. 

Consta na Av. 09 a penhora exequenda. Consta na Av. 10 que o imóvel objeto desta matrícula foi penhorado nos autos 

da execução trabalhista nº de ordem: 00009793720155020007 movida por Valdinar Brito Marques (CPF/MF: 269.107.978-

33) em face de Marina Ferreira de Almeida. Consta na Av. 11 que o imóvel objeto desta matrícula foi penhorado nos autos 

da execução trabalhista nº de ordem: 1449-2015 movida por FRANCISCO SOARES MARTINS (CPF/MF: 258.670.258-

10) em face de Marina Ferreira de Almeida. Consta na Av. 12  que o imóvel objeto desta matrícula foi penhorado nos autos 

da execução trabalhista nº de ordem: 1498-2015 movida por ANTONIO JOSEMIR PEREIRA DA SILVA (CPF/MF: 

010.581.593-48) em face de Marina Ferreira de Almeida. Contribuinte: 024.067.0008-9. Consta no site da Prefeitura de 

São Paulo débitos inscritos na dívida ativa no valor de R$18.160,79 nesta data (12/01/2018). Valor da Avaliação: R$ 

1.663.997,55 (um milhão seiscentos e sessenta e três mil, novecentos e noventa e sete reais e cinquenta e cinco centavos) 

atualizado até janeiro de 2018 de acordo com Tabela Prática do TJSP. Débitos de IPTU: Eventuais débitos tributários 

ficam sub-rogados no respectivo preço alcançado pela arrematação, nos termos do parágrafo único do artigo 130, do 
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Código Tributário Nacional. Débitos da ação: R$ 71.774,06 (setenta e um mil setecentos e setenta e quatro reais e seis 

centavos) em junho de 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: 

Consoante despacho de fls. 135 dos autos e nos termos do artigo 843 do NCPC. Ficando reservada, sobre o produto da 

alienação, a meação cabível ao cônjuge. 

 

 

Eu,                                                                                                   escrivã (o) subscrevi. 

_________________________________ 

Claudio Antônio Marquesi 

Juiz de Direito 

 

 

 


