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O(A) MM(a) Juiz(a) do Trabalho da Vara do Trabalho de Caieiras/SP, 

,FAZ SABER, a quantos o presente virem ou dele tiverem conhecimento

que foi determinada a alienação por iniciativa particular do imóvel:

Imóvel MATRÍCULA nº 45.455 do Cartório de Registro de Imóveis de

Franco da Rocha/SP.INSCRIÇÃO FISCAL nº 343142494022300000 da

Prefeitura do Município de Caieiras/SP.DESCRIÇÃO: uma CASA com

171,63m² e respectivo TERRENO, situados na Rua Tabapuã, nº140, lote

12 da quadra 23, do loteamento denominado "Parque Suíça", em zona

urbana do distrito e Município de Caieiras, Comarca de Franco da

Rocha, tendo o terreno a área de 697,00m², medindo 17,00m de frente

para a Rua Tabapuã, da frente aos fundos, de ambos os lados,mede

41,00m, e, nos fundos mede 17,00m, confrontando à direita de quem

da Rua olha para oterreno com o lote 11; do lado esquerdo com o

lote 13; e, nos fundos com o lote 37.OBSERVAÇÕES: 1) Imóvel com

débitos CONDOMINIAIS e de IPTU (conforme certificado pelo Oficial

de Justiça); 2) Imóvel objeto de PROMESSA DE VENDA E COMPRA

AVALIAÇÃO: R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais reais).
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PREÇO MÍNIMO: R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais),

correspondente a 50% do 

DO PAGAMENTO:

Nos termos do Despacho: id a6169a8.

Propostas com início em 01/07/2021 e término em 30/07/2021

Ressalte-se, desde logo, que somente será admitido parcelamento

mediante pagamento de 25% à vista, no prazo de 24 horas a partir da

homologação da proposta, e o restante em, no máximo, 10 (dez)

prestações mensais, devidamente corrigidas pela taxa SELIC, na

forma do artigo 245-B da Consolidação das Normas da Corregedoria

deste Regional.

Em caso de igualdade no valor ofertado terá preferência a proposta

que contemple pagamento à vista ou em menor número de parcelas.

A fim de garantir o sigilo das propostas, estas serão juntadas aos

autos apenas após o término do prazo descrito.

A comissão de corretagem de 5% do valor total da alienação, a qual

será devida ao leiloeiro.

CONDIÇÕES DE VENDA:

A apresentação de proposta vincula o proponente. Caso este

descumpra as formalidades previstas, os autos serão conclusos para

análise da segunda maior proposta apresentada, sem prejuízo da
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aplicação das sanções cabíveis ao licitante desistente: perda do

sinal dado em garantia em favor da execução e também da comissão

paga ao leiloeiro, impedimento de participar em futuras hastas

públicas neste Regional, bem como ciência ao Ministério Público

para apurar eventual existência de crime (artigo 358 do CP). 

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 até a presente

data, especialmente os de natureza propter rem, aí incluídas

eventuais despesas condominiais. Assim, os eventuais débitos

tributários ou despesas de condomínio constituídas até esta data e

incidentes sobre o bem apenas se sub-rogam no preço oferecido,

observada a ordem de preferência. Inteligência do parágrafo único

do artigo 130, do CTN, e do § 1º do artigo 908 do CPC.

Oferta dos bens através de seu sítio na internet, nos mesmos moldes

em que publicados por ocasião do leilão judicial. 

Os leiloeiros terão o prazo de 30 (trinta) dias, a partir de 01/07

/2021, para apresentar as propostas, que deverão ser juntadas aos

autos, sob sigilo.

Decorrido o prazo, o sigilo de todas as propostas deverá ser

levantado pelo Juízo, independentemente da proposta homologada.

Caberá ao adquirente tomar as providências e arcar com os custos da

desocupação do bem caso o mesmo esteja ocupado. Caberá ao

adquirente tomar todas as providências e arcar com todos os custos

para a transferência do bem junto aos órgãos competentes, todos os

tributos eventualmente incidentes sobre a arrematação e

transferência do bem, inclusive, mas não somente, ICMS, ITBI, IRPF

ou IRPJ, taxas de transferência, dentre outros. 

 

CAIEIRAS/SP, 19 de maio de 2021.
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RUI CESAR PUBLIO BORGES CORREA
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