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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 LEMOS EDITORIAL E GRÁFICOS LTDA (CNPJ/MF: 64.152.002.0001-89) e SU CHIA WEI, dos 

terceiros interessados WENDEL MOLINA TRINDADE (CPF/MF: 148.257.498-52), e EDVAINE MIRANDA TRINDADE 

(CPF/MF: 126.042.438-30) bem como do CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BENJAMIN JAFET (CNPJ/MF: 68.029.651/0001-48), 

de ADBENS - ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS E IMÓVEIS LTDA. (CNPJ/MF: 43.038.496/0001-03) e de JRM2 

ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. (CNPJ/MF: 05.602.337/0002-73): 

 

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 da Ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada por CONDOMINIO EDIFICIO 

JAFET contra LEMOS EDITORIAL E GRÁFICOS LTDA - Processo nº 0079923-96.2005.8.26.0100 que foi designada a 

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

 

A 1ª praça terá início em 19 de janeiro de 2018, às 14h00min. 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 23 de janeiro de 

2018, às 14h00min e se encerrará em 15 de fevereiro de 2018, às 14h00min. 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. 

 

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 

http://www.canaljudicial.com.br/lut
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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.  

     

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

 

 

RELAÇÃO DOS BENS 

 

BEM: LOTE 1) Conjunto Comercial nº 22, localizado no 2º andar do Edifício Benjamin Jafet, situado na Rua Coronel 

Xavier de Toledo, 264 – 7º subdistrito – Consolação, nos fundos do edifício, contem uma área útil de 101,86 m2, uma 

área comum de 39,00m2, totalizando a área de 140,86 m2, matriculado sob o nº 78.632 no 5º Registro de Imóveis de 

São Paulo. Consta no laudo de avaliação que este conjunto é constituído de ampla sala com piso em cerâmica, paredes 

e teto pintados com látex sobre reboco. Ao lado direito de quem adentra, há uma sala anexa à sala maior possuindo as 

mesmas características dessa sala maior. As esquadrias são em ferro. Do lado de fora, à direita há um banheiro 

masculino e feminino que pertence ao conjunto. Matricula atualizada: Consta na R. 02 arresto oriundo do processo 

583.00.2006.119371, Execução da 7ª Vara Cível do Foro Central da Capital-SP, movida por Banco Safra S/A em face de 

Lemos Editorial e Gráficos Ltda. e outro. Consta na R.03 penhora oriunda da Ação Trabalhista autos n° 

01398200608702007 da 87ª Vara do Trabalho do TRT2, movida por Regiane Mandarino em face de Lemos Editorial e 

Gráficos Ltda. e outro. Consta na Av. 04 a penhora exequenda. Contribuinte: 006.023.0677-9. Consta no site da 

Prefeitura de São Paulo débitos inscritos na dívida ativa no valor de R$  44.017,73 e não constam débitos de IPTU do 

exercício atual, pesquisa realizada nesta data (21/11/2017). De acordo com fls. 1363 dos autos em referência consta o 

montante de R$ 328.020,26 referente a débitos de condomínio da unidade 22. Valor da Avaliação: R$ 361.367,75 

(trezentos e sessenta e um mil, trezentos e sessenta e sete reais e setenta e cinco centavos), atualizado até novembro 

de 2017 pela Tabela Prática do TJSP. LOTE 2)  Conjunto comercial nº 31, localizado no 3º andar do Edifício Benjamin 

Jafet, situado na Rua Coronel Xavier de Toledo, 264, no 7º Subdistrito Consolação, na frente do edifício, contem uma 

área útil de 102,85 m2, uma área comum de 39,38 m2, totalizando a área de 142,23 m2, matriculado sob o nº 78.633 no 

5º Registro de Imóveis de São Paulo. Consta no laudo de avaliação que o referido conjunto possui ampla sala com piso 

em cerâmica, paredes e teto pintados com látex sobre reboco. Ao lado esquerdo de quem adentra, há uma sala utilizada 

par acomodação de móveis e utensílios, com as mesmas características da sala maior, porém com área contida. Consta 

ainda no laudo de avaliação que o edifício onde se situam os referidos conjuntos possui hall de entrada com piso em 

mármore e paredes em mármore com detalhes em madeira. A porta de entrada é de aço e detalhes em latão polido. O 

teto é em gesso decorado e iluminação indireta. Matricula atualizada: Consta na R.02 penhora oriunda do processo n° 

1999.61.82.041562-2, Execução Fiscal da 3ª Vara de Execuções Fiscais da Justiça Federal de 1ª Instancia de São 
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Paulo, movida por Fazenda Nacional em face de Lemos Editorial e Gráficos Ltda. Consta na R.03 penhora oriunda do 

processo n° 1999.61.82.011354-0, Execução Fiscal da 5ª Vara de Execuções Fiscais da Justiça Federal de 1ª Instancia 

de São Paulo, movida por Fazenda Nacional em face de Lemos Editorial e Gráficos Ltda. Consta na R.04 penhora 

oriunda do processo n° 2004.61.82.56570-8, Execução Fiscal da 2ª Vara de Execuções Fiscais da Justiça Federal de 1ª 

Instancia de São Paulo, movida por Fazenda Nacional em face de Lemos Editorial e Gráficos Ltda. Consta na R.05 

penhora oriunda do processo n° 2004.61.82.45570-8, Execução Fiscal da 2ª Vara de Execuções Fiscais da Justiça 

Federal de 1ª Instancia de São Paulo, movida por Fazenda Nacional em face de Lemos Editorial e Gráficos Ltda. Consta 

na Av. 06 a penhora exequenda. Contribuinte: 006.023.0678-7. Consta no site da Prefeitura de São Paulo débitos 

inscritos na divida ativa no valor de R$11.769,37 e de IPTU no valor de R$ 2.963,20 de acordo com pesquisa realizada 

nesta data (21/11/2017). De acordo com fls. 1363 dos autos em referência constam o montante de R$ 23, 475,04 (vinte e 

três mil quatrocentos e setenta e cinco reais e quatro centavos) referente a débitos de condomínio da unidade 31. Valor 

da Avaliação: R$ 371.722,16 (trezentos e setenta e um mil, setecentos e vinte e dois reais e dezesseis centavos) 

atualizado até novembro de 2017 de acordo com a Tabela Prática TJSP. 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. O arrematante arcará com os débitos pendentes que recaiam 

sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme o artigo 130, parágrafo único, do Código 

Tributário Nacional, e exceto os débitos de condomínio (que possuem natureza propter rem) conforme Art. 908 § 1º do 

Código de Processo Civil, os quais ficam sub-rogados no preço da arrematação. Débitos da ação: Consoante petição 

do Autor as fls. 1.015/1.016 o valor de R$ 753.569,93 refere-se tão somente às despesas condominiais referente às 

unidades 21, 22,31 e 32, todas de propriedade da Ré, bem como o valor de R$ 7.690,75 referente às custas deste 

processo, ambos valores atualizados até agosto de 2016.  

 

 

Eu,                                                                                                   escrivã (o) subscrevi. 

 

 

_________________________________ 

Claudio Antonio Marquesi 

Juiz de Direito 

 

 


