
 

EDITAL DE ALIENAÇÃO POR INICIATIVA PARTICULAR 
 
 

PRAZO PARA RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: 27/04/2022 a 26/07/2022 
 

LOCAL: portal, www.iniciativabr.com . 
 

Nos termos do Provimento GP-CR nº. 4/2014 do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, FAÇO SABER 
a quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento que até o dia 26/07/2022, às 16:00 horas, 
estará aberto prazo para recebimento de propostas de compra do bem penhorado no processo abaixo 
relacionado, em tramite perante a Egrégia 2ª Vara do Trabalho de São José dos Campos/SP. 

 
As propostas deverão ser encaminhadas ao corretor credenciado junto ao TRT15, Sr. JOSÉ VALÉRO SANTOS  
JÚNIOR, CRECI/SP 67.881, por meio do e-mail: contato@iniciativabr.com, com cópia para 
valerojr@iniciativabr.com e andre@iniciativabr.com . 

 

As propostas recebidas durante o período estipulado para venda dos bens ficarão disponibilizadas no portal 
www.iniciativabr.com, sendo representadas pelo valor da melhor proposta recebida. 

 

 

Processo: 0107800-52.1996.5.15.0045 – 2 ª  VARA DO TRABALHO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - TRIBUNAL 
REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO Autor: Cassio Ortiz Rodrigues - Réu: Touring Club do Brasil e 
Outros (2). 

 
BEM IMÓVEL: Lote nº 67, do loteamento denominado “Jardim das Perolas”, com a área de 1.000,00 m²  (hum 
mil metros quadrados), faz frente para a Alameda das Perolas, onde mede 25,00 ms., do lado direito confronta 
com o lote 68, onde mede 40,00 ms., do lado esquerdo confronta com o lote 66, onde mede 40,00 ms., e nos 
fundos confina com uma área reservada onde mede 25,00 ms. Proprietária: Touring Club do Brasil. Ônus: 
R.3/4.465 – PENHORA – extraída dos autos do processo nº 00237-2000-059-15-00-0, em trâmite perante a Vara 
do Trabalho de Pindamonhangaba; R-4/4.465 – PENHORA – extraída dos autos do processo nº 01356-2000-
059-15-00-4-CPE, em trâmite perante a Vara do Trabalho de Pindamonhangaba; AV-5/4.465 – PENHORA – 
extraída dos autos do processo nº 0000733-61.2010.5.02.0057, em trâmite perante a 57ª Vara do Trabalho de 
São Paulo-SP; AV-6/4.465 – INDISPONIBILIDADE – extraída dos autos do processo nº 0037200-
96.2000.5.04.0004, em trâmite perante a 4ª Vara do Trabalho de Porto Alegre-RS; AV-7/4.465 – 
INDISPONIBILIDADE – extraída dos autos do processo nº 0032700-80.1997.5.04.0007, em trâmite perante a 7ª 
Vara do Trabalho de Porto Alegre-RS; AV-8/4.465 – PENHORA – extraída dos autos do processo nº 0037200-
96.2000.5.04.0004, em trâmite perante a 4ª Vara do Trabalho de Porto Alegre-RS; AV-9/4.465 – 
INDISPONIBILIDADE – extraída dos autos do processo nº 0233500-69.1996.5.15.0067, em trâmite perante a 4ª 
Vara do Trabalho de Ribeirão Preto-SP; AV-10/4.465 – PENHORA – extraída dos autos do processo nº 0012337-
06.2017.5.15.0059, em trâmite perante a Vara do Trabalho de Pindamonhangaba-SP; AV-11/4.465 – 
INDISPONIBILIDADE – extraída dos autos do processo nº 0533959-23.2006.4.02.5101, em trâmite perante a 5ª 
Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro-RJ; AV-12/4.465 – PENHORA – extraída dos autos do processo 
nº 0001326-95.2011.5.02.0044, em trâmite perante a 44ª Vara do Trabalho de São Paulo-SP; AV-13/4.465 – 
INDISPONIBILIDADE – extraída dos autos do processo nº 0504744-65.2007.4.02.5101, em trâmite perante a 3ª 
Vara Federal de Execuções Fiscais do Rio de Janeiro-RJ; AV-15/4.465 – INDISPONIBILIDADE – extraída dos autos 
do processo nº 0043837-78.1996.4.02.5101, em trâmite perante a 3ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de 
Janeiro-RJ; AV-16/4.465 – INDISPONIBILIDADE – extraída dos autos do processo nº 0000143-
60.2015.5.09.0010, em trâmite perante a 10ª Vara do Trabalho de Curitiba-PR; AV-17/4.465 – PENHORA – 
extraída dos autos do processo nº 0002825-94.2010.5.02.0062, em trâmite perante a 62ª Vara do Trabalho de 
São Paulo-SP; AV-18/4.465 – INDISPONIBILIDADE – extraída dos autos do processo nº 0021400-
95.1997.5.02.0066, em trâmite perante o Juízo Auxiliar de Conciliação em Execução do Tribunal Regional do 
Trabalho da 2ª Região; AV-19/4.465 – PENHORA – extraída dos autos do processo nº 0533959-
23.2006.4.02.5101, em trâmite perante a 5ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro-RJ; AV-20/4.465 
– INDISPONIBILIDADE – extraída dos autos do processo nº 0214300-69.2006.5.02.0073, conforme decisão 
proferida pelo Grupo Auxiliar de Execução e Pesquisa Patrimonial – GAEPP, do Tribunal Regional do Trabalho 
da 2ª Região; AV-21/4.465 – PENHORA – extraída dos autos da Execução Fiscal nº 00675701019954, em trâmite 
perante a 5ª Vara Federal de Execuções Fiscais do Rio de Janeiro-RJ; AV-22/4.465 – INDISPONIBILIDADE – 
extraída dos autos do processo nº 0000443-72.2010.5.02.0016, conforme decisão proferida pelo Grupo Auxiliar 
de Execução e Pesquisa Patrimonial – GAEPP, do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região; AV-23/4.465 – 
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PENHORA – extraída dos autos da Execução Fiscal nº 0044300-20.1996.4.02.5101, em trâmite perante a 5ª Vara 
de Execução Fiscal do Rio de Janeiro-RJ; AV-24/4.465 – PENHORA – extraída dos autos do processo nº 0107800-
52.1996.5.15.0045, em trâmite perante a 2ª Vara do Trabalho de São José dos Campos; AV-25/4.465 – 
INDISPONIBILIDADE – extraída dos autos do processo nº 0101229-54.2019.5.01.0011, em trâmite perante a 11ª 
Vara do Trabalho do Rio de Janeiro-RJ; AV-26/4.465 – INDISPONIBILIDADE – extraída dos autos do processo nº 
0041825-80.2000.4.03.6182, em trâmite perante a 6ª Vara de Execuções Fiscais de São Paulo-SP; AV-28/4.465 
– INDISPONIBILIDADE – extraída dos autos do processo nº 0101251-55.2019.5.01.0030, em trâmite perante a 
30ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro-RJ; AV-29/4.465 – INDISPONIBILIDADE – extraída dos autos do processo 
nº 0000730-47.1997.8.07.0001, em trâmite perante a 1ª Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal-DF; AV-
30/4.465 – INDISPONIBILIDADE – extraída dos autos do processo nº 0001078-14.2010.5.02.0029, conforme 
decisão divulgada pelo Grupo Auxiliar de Execução e Pesquisa Patrimonial – GAEPP do Tribunal Regional do 
Trabalho da 2ª Região.   

 
Obs. O terreno está localizado em rua de terra, se trata de área em declive e coberta por mata, não sendo 
possível individualizar o bem, visto que há vários lotes vazios. 

 
Avaliação do imóvel: R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) (19 de outubro de 2021) (id 6dff699). 

 

DISPONÍVEL NO PORTAL: www.iniciativabr.com 

 

REGRAS PARA PARTICIPAÇÃO NA ALIENAÇÃO POR INICIATIVA PARTICULAR DO TRT DA 15ª REGIÃO E 

DISPOSIÇÕES GERAIS ESTIPULADOS PELO M.M. JUIZ RESPONSÁVEL 

 
1 – As propostas deverão ser entregues diretamente ao Sr. JOSÉ VALERO SANTOS JÚNIOR, no período 

supra, mediante agendamento (pelo email valero@iniciativabr.com ou contato@iniciativabr.com, pelos 

números de telefones (11) 98080-2050; (11)-99711-9555 e (12) 3895-7272, bem como pelo portal 

www.iniciativabr.com) e serão recebidas até as 16h00, do dia 26/07/2022, que as enviará ao Juízo da 2ª 

Vara do Trabalho de São José dos Campos-SP, protocoladas e anexadas aos autos. 

 

2 – Após, todas as propostas deverão ser encaminhadas a este Juízo para apreciação, observando-se o 

quanto previsto no art. 7º do PROVIMENTO GP-CR Nº 04/2014 deste e. Regional. 

 

3 – As propostas deverão ser necessariamente encaminhadas ao corretor nomeado. Eventuais propostas 

que forem apresentadas diretamente no processo não serão conhecidas (serão desconsideradas). A 

proposta mais favorável será formalizada por termo de alienação nos autos do processo nº 0107800-

52.1996.5.15.0045. 

 

4 – VALOR MÍNIMO: R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), correspondente a 50% da avaliação. 

 
5 – DA COMISSÃO: O proponente (adquirente) deverá pagar ao corretor/leiloeiro que apresentar a 

proposta acolhida pelo Juízo, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) do preço 

da alienação. 

A comissão devida não integra (não está inclusa) o valor da proposta, e não será devolvida ao proponente 

(adquirente) em nenhuma hipótese, salvo se a alienação for desfeita por determinação judicial, por razões 

alheias à vontade do proponente (adquirente). 

A comissão devida deverá ser paga pelo proponente no prazo máximo e improrrogável de 5 (cinco) dias 

após a homologação da proposta, através de depósito diretamente em conta bancária indicada pelo 

corretor, pelo proponente (adquirente), para pagamento em prazo diverso. 

 
6 – Ocorrendo propostas de idêntico valor, observar-se-á a seguinte ordem: 

a) o pagamento à vista; 

b) a proposta com menor número de parcelas. 
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7 – Formas de Pagamento: 

À VISTA, no prazo máximo e improrrogável de 5 (cinco) dias a contar da intimação da homologação da 

proposta vencedora. 

A PRAZO, com 30% (trinta por cento) de entrada e o restante em até 30 (trinta) parcelas mensais e 

consecutivas, atualizadas monetariamente, pelo IGP-M, na data do efetivo pagamento, sempre por meio 

de depósito judicial. Nesta hipótese, o bem ficará gravado com hipoteca judiciária até o pagamento 

integral do preço. 

- Em caso de não pagamento ou atraso superior a trinta dias de qualquer das parcelas, a multa pela mora 

será de 10% sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas, nos termos do artigo 895, 

§4º, do CPC, em benefício da credora. Ocorrendo inadimplência, a alienação será desfeita e as parcelas 

pagas não serão devolvidas, ficando em proveito da execução; 

- O proponente deverá realizar o recolhimento do valor proposto e da comissão do alienante (5%), em até 

5 (cinco) dias a contar da intimação da homologação da proposta, devendo apresentar as guias de 

recolhimentos ao respectivo cartório. 

 
8 – DA PROPOSTA CONDICIONAL: As propostas que não atingirem o valor mínimo de venda poderão ser 

recebidas “condicionalmente”, sujeitas a posterior apreciação do Juízo responsável, desde que não 

inferiores a 50% da avaliação. Propostas abaixo de 50% da avaliação serão rejeitadas de plano. 

 
9 – A alienação do bem será formalizada por termo nos autos da execução, no qual o licitante deverá 

declarar “estar ciente das regras da alienação por iniciativa particular, principalmente quanto aos embargos 

e sanções cíveis e criminais que lhe serão impostas se descumprir as obrigações assumidas; e declarar 

também a total veracidade das informações prestadas. 

 
10 – Será expedida carta de alienação do imóvel, para registro imobiliário, nos termos do §2º do art. 880 

do CPC/2015.  

 
11 – A alienação poderá ser julgada ineficaz, se não forem satisfeitas as condições exigidas pelo Juízo da 

execução; se o proponente provar, nos cinco (05) dias seguintes à assinatura do termo de alienação, a 

existência de ônus real ou gravame até então não mencionado; se a alienação se realizar por preço que 

vier a ser considerado pelo Juízo como vil; e nos casos de ausência de prévia notificação da alienação ao 

coredor com garantia real ou com penhora anteriormente averbada, que não seja de qualquer modo parte 

na execução. 

 

12 – O adquirente ficará isento dos tributos relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o 

domínio útil ou a posse de bens imóveis, bem assim os relativos às taxas pela prestação de serviços 

referentes a tais bens ou a contribuições de melhoria da União, Estado de São Paulo e municipais, estjam 

ou não inscritos em dívida ativa, nos termos do artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, 

bem como na forma do artigo 78 da Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Trabalho. 

 
13 – CONDIÇÕES GERAIS: 

DA ADJUDICAÇÃO – Poderão os exequentes também ADJUDICAR OU ARREMATAR o bem, em igualdade de 

condições com outros interessados, prevalecendo o maior lance, nos termos do art. 892, parágrafo 

primeiro do CPC/2015, c/c art. 769 da CLT. Os pedidos de arrematação e adjudicação serão apreciados pelo Juiz 

que, aceitando, determinará a lavratura do auto. Os referidos pedidos poderão ser indeferidos em caso de 

fraude ou lance vil, este avaliado pelo Juiz(a) no momento oportuno, considerando as condições e 

peculiaridades do bem alienado. 

- A partir da publicação do Edital, na hipótese de adjudicação/arrematação do bem pelo(s) exequente(s), 

este(s) ficará(ão) responsável(is) pela integralidade da comissão prevista no item 5. 

DA REMIÇÃO DA EXECUÇÃO – Na hipótese da remição da dívida, a comissão será devida no percentual de 

2,5% sobre o valor da avaliação, a cargo da executada, desde que o corretor tenha apresentado proposta 



 

nos autos com observância do Provimento GP-CR 4/2014 deste Regional;  

DO IMÓVEL – O imóvel será vendido em caráter “AD CORPUS” e no estado em que se encontra. A descrição  

detalhada e as fotos do imóvel a ser apregoado estarão disponíveis no site www.iniciativabr.com (as fotos 

disponíveis nos referidos sites são meramente ilustrativas/exemplificativas). 

DA VISITAÇÃO – Constitui ônus dos interessados examinar o imóvel a ser apregoado, podendo valer-se de 

pesquisa junto ao Registro de Imóveis e a Prefeitura. 

- A publicação do edital servirá como ciência, suprindo eventual insucesso nas intimações pessoais, dos 

respectivos patronos e de terceiros com gravames sobre os bens penhorados. Ficam os interessados 

cientes de que poderão existir outros ônus sobre os bens objeto da alienação judicial, bem como sobre a 

circunstância do estado de conservação dos bens não corresponder ao descrito nos autos de avaliação 

(cuja descrição foi reproduzida neste edital), motivos pelos quais deverão verificar por conta própria a 

existência de outros ônus sobre os bens e o seu real estado de conservação. 

- Caso as partes, por qualquer motivo, não tenham sido intimadas do prazo para a alienação judicial, dela 

ficam cientes pela publicação deste edital em jornal, que será também afixado na sede do Juízo. Ficam 

autorizadas outras Informações que se mostrarem relevantes para o aperfeiçoamento do procedimento 

de alienação. Não se harmonizando as propostas com as condições fixada para efetivação da alienação, a 

questão será submetida à apreciação judicial. A falta de interessados na aquisição no prazo assinalado será  

comunicada ao Juízo, que determinará as providências cabíveis. 

 
Dê-se ciência ao exequente: Cassio Ortiz Rodrigues e aos executados: Touring Club do Brasil e Outros (2) 
na pessoa dos respectivos procuradores, os quais deverão se reportar ao conteúdo do edital para 
informações quanto às condições estabelecidas para realização da alienação por iniciativa particular 
(venda direta). 

 
Oficie-se os bancos credores com registro de penhora, hipoteca ou alienação fiduciária nas matrículas dos 
imóveis objeto da alienação. 

 
São José dos Campos, 27 de Abril de 2022. 

 
DENISE FERREIRA BARTOLO MUCCI 

MMa. Dra. Juiza Federal do Trabalho da 2ª Vara do Trabalho 
de São José dos Campos/SP 

 

José Valéro Santos Júnior 
Intermediador Credenciado – CRECI/SP 67.881 / JUCESP 809 
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