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0009650-75.2012.5.02.0000)

Nesta  data,  faço  os  autos  conclusos  à  MM.  Juíza  do  Trabalho,  Dra.  Anna
Carolina Marques Gontijo, certificando a apresentação de proposta de aquisição direta dos
imóveis de matrículas nºs 22.866, 20.919 e 171.401 do 11º CRI de São Paulo, por intermédio
do leiloeiro oficial José Valero Santos Júnior, em 03/12/2018.

Certifico ainda que o leiloeiro Douglas José Fidalgo, em 03/12/2018, apresentou
pedido de desistência da proposta ofertada pela interessada Dakota Incorporadora Ltda.

Certifico, também, que realizei a juntada de cópia da Lei  nº 16.975 de 03 de
setembro  de  2018  c/c  Projeto  de  Lei  722  de  2015  que  aprova  o  Plano  Urbanístico
Complementar do Setor Chucri Zaidan da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada,
nos Distritos de Santo Amaro e Itaim Bibi, conforme fls. 1871/1876 e 1877/1886.

São Paulo, 12 de dezembro de 2018.

Jussara P. da Costa Spiwak
Analista Judiciário

Vistos.

Primeiramente, registre-se a desistência da proposta ofertada pela empresa Dakota

Incorporadora Ltda.,  conforme fls.  1867/1868, uma vez que existe  a possibilidade  de

desapropriação parcial da área pelo Município de São Paulo.

De fato há uma Lei nº 16.975 de 03 de setembro de 2018 c/c Projeto de Lei 722

de  2015  que  aprova  o  Plano  Urbanístico  Complementar  do  Setor  Chucri  Zaidan  da

Operação  Urbana Consorciada Água Espraiada, nos Distritos de Santo Amaro e Itaim

Bibi  e  que  prevê  uma  desapropriação  parcial  na  área  abrangendo  os  imóveis  de

matrículas  nºs  22.866,  20.919  e  171.401  do  11º  CRI  de  São  Paulo,  conforme  fls.

1871/1876 e 1877/1886.

Apesar do noticiado, em 03 de dezembro do corrente ano, houve uma proposta de

aquisição direta dos imóveis. Esta não foi juntada aos autos a fim de garantir o seu sigilo.

Todavia, o valor ofertado foi abaixo dos requisitos formais fixados no despacho

de  fls.  1858/1860,  em  razão  da  desapropriação  parcial  que  ocorrerá  na  área  dos

respectivos imóveis.

Assim, considerando que, ao fixar o lance mínimo no despacho de fls. 1858/1860,
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não era do conhecimento deste Juízo a aprovação da lei supramencionada, fica autorizado

lances abaixo do valor que fora fixado inicialmente, em razão da área a ser desapropriada

envolvendo  os  respectivos  imóveis,  observando-se  os  critérios  de  razoabilidade,

proporcionalidade e boa-fé dos interessados.

Ademais,  considerando  que  há  uma  proposta  de  aquisição  nas  condições

supramencionadas,  e,  ainda,  objetivando  dar  publicidade  acerca  desta  tentativa  de

alienação por iniciativa particular dos imóveis penhorados (matrículas nºs 22.866, 20.919

e 171.401 do 11º CRI de São Paulo), sempre com vistas à obtenção de maior arrecadação,

interesse comum aos exequentes e executados,  tudo na forma do artigo 880 do CPC,

subsidiariamente  aplicável,  intimem-se  novamente  os  leiloeiros  judiciais  credenciados

neste Regional, inclusive o leiloeiro José Valero,  para que, no prazo de 05 dias,  com

término em 22/01/2018, possam apresentar ou reafirmar suas propostas diante do novo

cenário apresentado, observando-se que somente será admitido parcelamento mediante

pagamento de 25% à vista e o restante em, no máximo, 15 prestações mensais, sendo

desnecessário apresentar garantias.

São Paulo, data supra.

               ANNA CAROLINA MARQUES GONTIJO
         JUÍZA DO TRABALHO
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