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Processo nº 00006250820155020073 

Edital Hasta Pública unificada 

PATRÍCIA OLIVEIRA CIPRIANO DE CARVALHO, Juiz(a) do 
Trabalho da 73ª Vara do Trabalho de São Paulo - Capital, 
FAZ SABER, a quantos o presente virem ou dele tiverem 
conhecimento, que no dia 23 de abril de 2019, às 11:11 
horas, no seguinte local: Forum Trabalhista Ruy Barbosa 
situado a Av . Marques de Sao Vicente, 235, 1º subsolo, 
Barra Funda, Sao Paulo/SP , serão levados a público 
pregão de venda e arrematação os bens penhorados na 
execução dos autos nº 00006250820155020073 entre as 
partes: Manoel Leonidas de Souza exeqüente e Dom 
Marcos Cervejaria e Grill Ltda., executada, conforme 
laudo de avaliação constante dos autos, e que são os 
seguintes BENS: 
O IMÓVEL DE MATRÍCULA Nº 103.031 DO 10º CARTÓRIO DE 
REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO PAULO/SP. Nº CONTRIBUINTE : 
097.039.0060-7. DESCRIÇÃO: Um terreno à Avenida 
Imperatriz Leopoldina, Vila Leopoldina, no 14º 
Subdistrito, Lapa, com a seguinte descrição: distante 
30m da esquina da Rua Potsdam com a Avenida Imperatriz 
Leopoldina, segue pelo alinhamento da Avenida 
ImperatrizLeopoldina na distância de 20m, deflete à 
esquerda fazendo divisa com terreno da Organização 
Mofarrej, vai até a distância de som, deflete à esquerda 
e segue fazendo divisa com terreno da Organização 
Mofarrej até adistância de 20m; deflete novamente à 
esquerda e continua fazendo divisa com terreno da 
Organização Mofarrej até a distância de som, onde atinge 
o ponto de partida, encerrando a área de 1.ooom 2 • 

Certificou o oficial de justiça em 09 de novembro de 
2016: "Endereço atualizado: Avenida Imperatriz 
Leopoldina, 1490, São Paulo-SP, CEP 05305-002. 
Benfeitorias não constantes na matrícula: Um prédio 
comercial de dois pavimentos com área total construída 
de 1.028m 2 , com estacionamento frontal descoberto para 
aproximadamente dez veículos". OBSERVAÇÃO: 1) Há débitos 
de IPTU inscritos em dívida ativa. 2) Há outras 
penhoras. 3) Conforme despacho exarado pela Exma. Juíza 
Presidente da Comissão de Leilões Judiciais, 
verificou-se que o expediente restou silente com relação 
a eventual isenção dos créditos tributários para o 
arrematante; assim, ante a informaçãosupra e nos termos 
do art. 78 da Consolidação dos Provimentos da 
Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho(Redação dada 
pelo Ato n. 10/GCGJT, de 18 de agosto.de 2016~, o 
arromata~te adquire o bem li~rG d e qu.~isqu9r onu~ 

tributários, inclusive débitos de IPTU e IPVA, uma vez 
que se sub-rogarão no preço da hasta (art. 130, 
parágrafo unico do CTN). VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 
9.500.000,00 (nove milhões e quinhentos mil reais). 
Local Bens : AV IMPERATRIZ LEOPOLDINA 1490 

SAO PAULO - SP 
Valor total de avaliação: 9500000,00 
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(nove milhões e quinhentos mil reais) 
Lanço mínimo do leilão: 40%. 
Leiloeiro oficial: Cezar Augusto Badolato Silva 
Comissão do Leiloeiro: 5% 
A Hasta Pública se dará simultaneamente nas modalidades 
eletrônica e presencial. Quem pretender arrematar 
deverá garantir o lance com o sinal de 30% de seu 
valor. O direito de preferência e a aquisição parcial 
dos lotes só será possível na modalidade presencial. 
Das 09:00 às 18:00 horas, inclusive aos sábados, 
domingos e feriados, todo e qualquer interessado, 
acompanhado do leiloeiro oficial ou de quem este 
indicar por escrito, deverá ter acesso aos bens 
referidos neste edital, sob pena de imediata remoção ou 
imissão na posse, conforme a hipótese, assumindo o 
leiloeiro oficial o compromisso de depositário fiel. 
Compete apenas ao interessado no(s) bem(ns) eventual 
pesquisa de débito junto aos diversos Órgãos. Após 
apregoados todos os lotes o leiloeiro poderá realizar 
um segundo leilão dos bens cujas primeiras ofertas 
resultaram negativas. Esta publicação supre a 
necessidade de intimação direta às partes. E para que 
chegue ao conhecimento de todos os interessados, é 
passado o presente edital, que será publicado no Diário 
Oficial. 

Edital nº : 16/2019 
Publicação: 15/02/2019 
D.O.E. nº : 2653 




