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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
1ª Vara do Trabalho de São Paulo
ATOrd 0215700-73.1988.5.02.0001
RECLAMANTE: CARMEN CRISTINA PAES LOUREIRO
RECLAMADO: HOSPITAL PAULISTANIA LTDA - ME, AKSEL PETER HANSEN JUNIOR, SONIA 
MAGALHAES DE GIACOMO

CONCLUSÃO

Nesta data, faço o feito concluso ao(a) MM(a) Juiz(a) da 1ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP.

JULIAN VIEIRA GAZZOTTO

 

DESPACHO

 

1  - Conforme despacho de ID. 37c9d3d, prossiga-se com os atos necessários à alienação por

iniciativa particular do imóvel de matrícula nº 2.678 do Cartório de Registro de Imóveis de Franco

da Rocha de propriedade da executada SONIA MAGALHAES DE GIACOMO, nos termos do

Provimento GP/CR nº 04/2020 deste E.TRT.

2 - CARACTERIZAÇÃO DO BEM E DEMAIS DISPOSIÇÕES

A) IMÓVEL: um terreno e respectiva edificação situados à Estrada de Santa Inês, nº 14, KM 12,

Bairro de Santa Inês, parte do Sítio sem denominação especial, no distrito e município de

Caieiras, com a área de 8.000 metros quadrados, com as seguintes divisas e confrontações:

começa no ponto1, piquete de madeira à margem direita da Estrada de Rodagem Santa Inês,

sentido São Paulo e Mairiporã, ponto este cravado no canto da divisa com a área de José

Candido dos Santos e situa-se defronte o portão de entrada do Sítio San Michiele, desse ponto,

margeando a estrada segue o rumo de NW 38º00' com 47,35m, até o ponto 2, cravado à mesma

margem; daí deflete à direita e pela mesma lateral segue o rumo de NW 22º40' com 78,70m até

o ponto 3; daí deflete à esquerda e pela referida lateral  segue o rumo de NW 36º11' com 28,00

metros até o ponto 4; desse ponto deflete à direita e segue a rumo de NE 63º42' com 53,00

metros até o ponto 5; daí na mesma reta e rumo de 51,40m até o ponto 6; desse ponto deflete à

direita e sobe pelo pequeno córrego dividindo com José Cândido dos Santos e rumo SW 8,00

com 36,00 metros até o ponto 7, daí mais 39,00 metros no mesmo rumo, ponto 8; desse ponto

delete à esquerda e segue a rumo de SW 4º00' com 44,00 metros, ponto 9; mais 61,00 metros

mesmo rumo até o ponto 1, onde tiveram início as divisas. Conforme certificado pelo Oficial de

Justiça, o imóvel está inscrito no INCRA como imóvel rural, a edificação consiste em duas casas
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de alvenaria de construção simples e a propriedade conta com nascente, poço, energia elétrica e

plantações de roças de feijão, milho, banana e frutas; saída para a Estrada Santa Inês. (fls. 1183

e 1287/1289).

- percentual penhorado: 100%

- matrícula nº 2.678 do CRI/Franco da Rocha

- número do contribuinte Prefeitura Municipal de Caieiras: 0020519

- Tributação/Inscrição nº 343216124000100000 da Prefeitura Municipal de Caieiras/SP

- endereço atualizado: Estrada de Santa Inês, nº 14, Km 12, Bairro Santa Inês, Caieiras/SP

- Gravames:

17ª Vara Cível da Capital/SP - processo 1466/1991 (R.7);

Anexo das Fazendas de Franco da Rocha - Execução Fiscal processo 963/1991 (R.9);

VT/Caieiras - processo 000079320145020211 (Av.12);

48ª VT/SP - processo 0236900-58.1989.5.02.0048 (Av.14);

48ª VT/SP - processo 0054300-25.1996.5.02.0048 (Av.15);

1ª VT/SO - processo 0215700-73.1988.5.02.0001 (Av.16).

- ocupação atual: residencial; atualmente residem quadro famílias nas duas casas construídas no

local, num total de onze pessoas, sendo que a maioria delas sustentam suas famílias com as

plantações de roças de feijão, milho, banana e frutas existentes na área penhorada.

- avaliação: R$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais) de acordo com pesquisa no

mercado imobiliário da região.

- no dia 10/12/20, foi expedida certidão negativa de débitos imobiliários junto à Prefeitura

Municipal de Caieiras (fls. 1294).

B) VALOR MÍNIMO: o valor mínimo para a venda não poderá ser inferior a 50% do valor da

avaliação.

C) COMISSÃO DE CORRETAGEM: comissão 5% do valor total da alienação, que será devida

ao leiloeiro que apresentar a proposta homologada.

D) PAGAMENTO: somente será admitido parcelamento mediante pagamento de 25% (vinte e

cinco por cento), à vista, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a partir da homologação da

proposta, e o restante em, no máximo, 30 (trinta) parcelas mensais, devidamente corrigidas pela

taxa Selic, na forma do artigo 895, §1º, do Código de Processo Civil.
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         Em caso de igualdade no valor ofertado, terá preferência a proposta que contemplar o

pagamento à vista ou no menor número de parcelas.

E) DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. ISENÇÃO DO ARREMATANTE: Ficando caracteriza aquisição

originária, são os bens imóveis livres de ônus tributários, inexistindo relação jurídica entre o

arrematante e o anterior proprietário do bem (art. 130 do CTN).

Determina-se a isenção do arrematante ou do adquirente com relação aos débitos tributários

incidentes sobre a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens e direitos adquiridos

judicialmente - por leilão judicial ou iniciativa particular -, inscritos ou não na dívida ativa.

Relevante consignar que a arrematação judicial, por se tratar de modalidade de aquisição

originária da propriedade se dá livre de qualquer ônus e dívidas em favor do arrematante,

originadas até a data de expedição da carta de arrematação, sendo certo que eventuais débitos

da coisa alienada se sub-rogam no valor do lance.

Após pagos todos os débitos dos processos trabalhistas, com preferência deste processo nº

0215700-73.1988.5.02.0001 aos demais, bem como dos demais processos processos averbados

na matrícula, não sendo suficiente o remanescente para quitação de eventuais impostos, dívidas

tributárias e demais débitos, o órgão competente deverá ajuizar ação no juízo competente contra

o sujeito passivo da obrigação.

F) DISPOSIÇÕES FINAIS:

- fica autorizado aos leiloeiros judiciais visitas ao local onde se encontra o bem submetido à

venda direta, acompanhados ou não de interessados na arrematação, podendo fotografar o bem,

independentemente do acompanhamento de Oficial de Justiça.

- É vedado aos depositários criar embaraços à visitação dos bens sob sua guarda, sob pena de

incorrer em ato atentatório à dignidade da justiça, com imposição de multa de até 20 por cento do

valor da causa, nos termos do parágrafo 2º do artigo 77 do CPC.

- A publicação do edital servirá como ciência, suprindo inclusive eventual insucesso nas

notificações pessoais, dos respectivos patronos e terceiros, com outros gravames nos bens

penhorados.

- Cientes os interessados de que poderão existir outros gravames sobre os bens objeto de

constrição judicial, bem como sobre o estado declarado no auto de penhora que não os

especificados neste edital, motivo pelos quais deverão verificar por conta própria, a existência de

outros ônus sobre os bens e a existência de vícios.

3 - Intimem-se as partes por meio de seus advogados ou, caso inexistentes, por via postal e

edital, bem como os terceiros interessados, incluindo-se aqueles que constam de eventuais
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registros de ônus averbados às margens da matrícula do imóvel, acerca do envio do imóvel à

alienação por iniciativa particular nos exatos termos do presente despacho.

4 - Por Oficial de Justiça, intimem-se os moradores do imóvel na pessoa da sra. Luciana Almeida

Freitas - CPF nº 306.075.988-08 (vide fls. 1289) acerca do envio do imóvel à alienação por

iniciativa particular nos exatos termos do presente despacho.

5 - Via email, intimem-se todos os leiloeiros judiciais credenciados no TRT 2ª Região para que,

caso queiram, apresentem proposta de aquisição do bem (relação de leiloeiros em https://ww2.

trt2.jus.br/ > Serviços > Leiloeiros > Endereço Oficial dos Leiloeiros).

Os leiloeiros interessados deverão apresentar as propostas no prazo de 30 dias com início em 01

, juntando-as ao presente processo em ./03/21 e término em 14/04/21 SIGILO

A oferta dos bens deverá ser divulgada pelos leiloeiros credenciados, através do sítio na internet,

nos mesmos moldes da divulgação dos bens alienados judicialmente.

A apresentação de proposta vincula o proponente e, em caso de descumprimento das

formalidades previstas, poderá ser analisada a viabilidade de se aprovar a segunda maior

proposta apresentada.

Serão aplicáveis ao licitante desistente, sem prejuízo das sanções legais, a perda do sinal dado

em garantia em favor da execução, a comissão paga ao leiloeiro, o impedimento de participar em

futuras hastas públicas neste Tribunal, bem como será dada ciência ao Ministério Público para

apuração de eventual existência de crime (artigo 358 do Código Penal).

6 - Decorrido o prazo dos leiloeiros, o sigilo de todas as propostas deverá ser levantado pelo

Juízo, homologando a proposta mais vantajosa nos termos da CLT, CPC e do Provimento GP

/CR nº 04/2020 deste E.TRT.

Não serão aceitas propostas que não observarem os requisitos do edital, especialmente no

tocante ao valor mínimo acima fixado.

SAO PAULO/SP, 18 de janeiro de 2021.

TATIANA AGDA JULIA ELENICE HELENA BELOTI MARANESI ARROYO 

Juiz(a) do Trabalho Substituto(a)
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