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Peixe corre para evitar leilão da Vila,
penhorada em site a R$ 106 mi
Para pagar dívida cobrada pelo ex-presidente Marcelo Teixeira, estádio
pode ser leiloado no próximo dia 29
10/11/2011 - 21:27

Globoesporte.com

O departamento jurídico do Santos corre contra o tempo para evitar que a Vila Belmiro seja
leiloada para quitar uma dívida com o ex-presidente do clube, Marcelo Teixeira. O leilão
está progamado para ser aberto no próximo dia 29, com encerramento em 2 de dezembro.
O comitente é a 3ª Vara Cível da Comarca de Santos. O lance inicial é de R$ 106 milhões,
segundo o Canal Judicial, site de divulgação e negociação de leilões judiciais para
empresas e gestores judiciais.
A dívida do Santos é com a Associação Educacional Santa Cecília Ltda, de propriedade de
Marcelo Teixeira. O valor cobrado era inicialmente de R$ 15 milhões. Com a correção, já
está em R$ 17.582.435,71.
O ex-presidente do Santos ingressou na Justiça contra o Peixe em maio de 2010
reivindicando o pagamento de R$ 15 milhões. Teixeira, por meio de sua assessoria de
imprensa, explica que o processo se deve a uma dívida que o Santos contraiu com a Santa
Cecília enquanto ele era presidente. Ele afirma ainda que não pediu a penhora da Vila, mas
que foi a atual diretoria quem ofereceu o estádio. Já a atual diretora explica que, como
Teixeira não determinou bens a serem penhorados, o oficial de justiça foi quem decidiu pela
penhora do estádio. Por fim, Teixeira diz que está "aberto ao diálogo", pois não tem
"nenhuma intenção de prejudicar o Santos".
O leilão, porém, está marcado para começar no próximo dia 29. O Santos tenta impedir que
ele ocorra, enquanto o processo movido por Teixeira segue tramitando. Se a Justiça
determinar em última instância o pagamento da dívida, hoje avaliada em pouco mais de R$
17,5 milhões, o Santos pagará a quantia a Teixeira. Mas sem ter de leiloar a Vila Belmiro
para isso, é claro.
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