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PROCESSO PILOTO Nº 0046300-34.2003.5.02.0034
FAMA  FERRAGENS  S/A  (PEDIDO  DE  PROVIDÊNCIAS  Nº
0009650-75.2012.5.02.0000)

Nesta  data,  faço  os  autos  conclusos  à  MM.  Juíza  do  Trabalho,  Dra.  Anna
Carolina  Marques  Gontijo,  diante  das  petições  juntadas  às  fls.  1821/1822,  1832/1835  e
1836/1843v.

São Paulo, 01 de outubro de 2018.

Jussara P. da Costa Spiwak
Analista Judiciário

Vistos.

Fls. 1821/1822:  Diante da manifestação de concordância apresentada pelo autor

Cícero Batista Silva de Moraes,  junte-se uma cópia da referida petição no respectivo

processo, o qual será levado à conclusão para análise e liberação dos valores.

Fls. 1832/1835: Tendo em vista que não há portaria de suspensão das execuções,

caberá aos exequentes direcionarem o pedido de transferência das penhoras no juízo de

origem dos processos mencionados na referida petição.

Fls.  1836/1843v:  Considerando  a  apresentação  de  proposta  de  alienação  por

iniciativa particular, defiro o prazo de 60 dias corridos, com término em 03/12/2018, para

análise  dos  estudos  técnicos  e  levantamentos  indicados  pela  empresa  interessada  na

aquisição dos imóveis.

Assim,  intime-se  o  leiloeiro  Sr.  Douglas  José  Fidalgo  para  que  dê  início  aos

trabalhos.

Ademais,  objetivando  dar  publicidade  acerca  da  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:

1. Apure a Secretaria quais são os demais leiloeiros judiciais credenciados neste

Regional àquele momento e sejam eles intimados para que, no prazo de 60 dias,  com
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término em 03/12/2018, também apresentem propostas de interessados, observando-se os

seguintes requisitos formais:

- oferta dos bens através de seu sítio na internet, nos mesmos moldes em

que publicados por ocasião do leilão judicial;

-  preço  mínimo de  R$ 17.835.650,00 (Dezessete  milhões,  oitocentos  e

trinta e cinco mil, seiscentos e cinquenta reais) - 40% do valor da avaliação. 

2. Estabelece-se, desde logo, que somente será admitido parcelamento mediante

pagamento de 25% à vista, em prazo a ser concedido após a análise das propostas, e o

restante em, no máximo, 15 prestações mensais.

Em  caso  de  igualdade  no  valor  ofertado,  terá  preferência  a  proposta  que

contemple pagamento à vista ou em menor número de parcelas.

As  propostas  que  contemplem  pagamento  em  parcelas  também  deverão

apresentar garantias, sob pena de rejeição liminar.

3.  Caso haja mais de um interessado na aquisição do bem, as propostas serão

devidamente apreciadas, prevalecendo a que contemplar maior valor e, sendo idênticas, a

que contiver o menor número de parcelas. Verificando-se que, ainda assim, as propostas

se mantêm iguais, poderá ser designada audiência pública para que todos possam tomar

conhecimento das demais  propostas,  e ofertar  novas,  em valores maiores  e/ou menor

número de parcelas. Após definida a proposta vencedora, e por ocasião da formalização

da alienação, por termo nos autos (art. 880, §2º, do CPC), serão restituídos os valores

depositados em garantia pelos demais proponentes.

4. Fixa-se a comissão de corretagem em 5% do valor total da alienação, a qual

será devida ao leiloeiro que apresentar a proposta do interessado vencedor.

5. Aquele que desistir da aquisição perderá o sinal dado em garantia em favor da

execução e também a comissão paga ao leiloeiro, além de ser impedido de participar de

nova hasta pública ou alienação particular promovida por este Regional, inviabilizando-

se ainda seu cadastro no sistema de leilão eletrônico, com o correspondente bloqueio de

acesso (cf. arts. 244, 245 e 245-N da Consolidação das Normas da Corregedoria do E.

TRT da 2ª Região).

6. Ressalto que a aquisição de bem imóvel em processo judicial é originária, razão

pela qual não há que se falar em responsabilidade do adquirente pelos débitos tributários

que recaiam sobre ele, especialmente os de natureza 'propter rem'. Os eventuais débitos

tributários incidentes sobre o bem apenas se sub-rogam no preço oferecido, observada a
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ordem de preferência. Inteligência do § único do art. 130, do Código Tributário Nacional

- CTN, do § 1º, do art. 908, do Código de Processo Civil - CPC.

Publique-se  a  presente  decisão  no  Diário  Oficial  e  intimem-se  eventuais

interessados que integrem o rol estabelecido no artigo 889 do CPC.

Intimem-se.

São Paulo, data supra.

               ANNA CAROLINA MARQUES GONTIJO
      JUÍZA DO TRABALHO
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PROCESSO PILOTO Nº 0046300-34.2003.5.02.0034
FAMA FERRAGENS S/A (PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº
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,

 (Pág. 1/2)

Documento elaborado e assinado em meio digital. Validade legal nos termos da Lei n. 11.419/2006.
Disponibilização e verificação de autenticidade no site www.trtsp.jus.br. Código do documento: 7478664
Data da assinatura: 12/12/2018, 03:21 PM.Assinado por: ANNA CAROLINA MARQUES GONTIJO



 PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
 Justiça do Trabalho - 2ª Região
 Juízo Auxiliar em Execução

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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