
 

EDITAL DE ALIENAÇÃO POR INICIATIVA PARTICULAR 
 
PRAZO PARA RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: 15 dias. 
 

ABERTURA DO PRAZO PARA RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: 16 de MAIO de 2022, ás 14:00hrs. 
 
Não havendo propostas válidas até o dia 30/05/2022 às 14 horas (horário de Brasilia), poderá ser 
imediatamente alienado ao primeiro licitante que formular proposta que atenda às condições 
fixadas pelo edital (valor mínimo e quantidade de parcelas), ou seja, venda na modalidade de 
“VENDA DIRETA”, até o dia 29/07/2022, às 14h00min (catorze horas), e poderão ser apresentadas 
diretamente na plataforma www.iniciativabr.com ou através do e-mail valerojr@iniciativabr.com.  

 

LOCAL: portal, www.iniciativabr.com. 
 
As propostas deverão ser encaminhadas ao corretor credenciado junto ao Egrégio 
Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, Sr. JOSÉ VALÉRO JÚNIOR, até o dia 30 de 
MAIO de 2022 às 14 horas por meio do e-mail: contato@iniciativabr.com, com cópia para 

valero@iniciativabr.com e andre@iniciativabr.com.   
 
As propostas recebidas durante o período estipulado para venda dos bens ficarão disponibilizadas 
no portal www.lancejudicial.com.br, sendo representadas pelo valor da melhor proposta 
recebida. 
 
Processo nº 0023700-37.1999.5.15.0021 – 2ª Vara do Trabalho de Jundiaí - SP. Reclamante: 

DALZIRO ALMEIDA DE FRANCA – Reclamado: ELETEL ELETRICA E TELECOMUNICACOES LTDA, 
JOAO SAGRADO & CIA LTDA, JOAO SAGRADO, JOSE LUIS LUCAS, FERNANDO RINALDO ZINGRA e 
JOSE FELICIANO ZINGRA – Terceiro Interessado: MARIA DA GLORIA ROCHA TOGNI. 
 

BEM IMÓVEL: Lote de terreno urbano sem benfeitorias, sob n.09 da quadra A da regularização fundiária 
do loteamento denominado SANTO ANTONIO II, localizado no Sítio Santo Antonio,bairro de Santa Clara, 
nesta cidade, com área de 5.155,14m2, que assim se descreve: tem o seu início no ponto localizado 

junto a lateral da Rua Um junto à divisa com o lote 8, daí segue por 87,02m confrontando com esse 
lote; deflete à direita e segue com rumo de 71º 36’NW por 2,94m confrontando com Gumercindo Gobbo 
até o ponto L; deflete à esquerda e segue com rumo de 72º34’NW por 31,56m com a mesma 
confrontação até o ponto M; deflete à direita com rumo de 40º38’NW por 17,09m confrontando com 
Benedito Aparecido Nunes de Souza e outros até o ponto N; deflete à direita e segue com rumo de 
31º40’NW por 20,04m com a mesma confrontação; defete à direita e segue por 59,91m confrontando 

com a ALUP 2; deflete à direita e segue por 50,00m; deflete à direita e segue por 8,00m, encerrando a 
confrontação com a ALUP 2; segue em curva à esquerda por 11,68m no alinhamento do balão da Rua 
Um até o ponto inicial desta descrição. Esse lote é indivisível. Imóvel matriculado no CRI de 
Jundiaí sob o nº 155063. Proprietário: FERNANDO RINALDO ZINGRA, JOSÉ FELICIANO ZINGRA 
e ainda, GLÓRIA TOGNI ZINGRA. Ônus:  AV.2 PENHORA expedida pela 3ª Vara do Trabalho de 
Jundiaí, proc. 01710007419965150096, prot. PH000117770. AV.4 PENHORA expedida nestes autos. 

Ônus/Observação: Terreno cercado, com pouca visibilidade no interior devido à vegetação existente 

no local; o loteamento Santo Antonio II foi recentemente regularizado e é área urbana, porém, pertence 
ao território de gestão da Serra do Japi; para se construir no local, é preciso respeitar algumas regras de 
fiscalização do loteamento, como deixar 50% do terreno com a vegetação nativa (floresta), que não 
pode ser retirada; se houver no terreno uma outra parte de vegetação que já esteja em estágio 
considerado 'médio', o plano diretor não permite o corte das árvores; a outra parte do terreno onde 
pode ser construído depende de regras de um decreto que ainda não está pronto, pois aguarda a 
construção de fossas pelos proprietários do loteamento; o uso do terreno apenas para habitacional 

unifamiliar. 
 
DATA DA PENHORA: 07 de março de 2019. 
 
LOCALIZAÇÃO DO BEM: Sítio Santo Antonio,bairro de Santa Clara – Jundiaí.  
 

VALOR DA AVALIAÇÃO DO BEM IMÓVEL: 721.700,00 (setecentos e vinte e um mil e setecentos 

reais). 
 
DISPONÍVEL NO PORTAL: www.iniciativabr.com 

http://www.iniciativabr.com/
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REGRAS PARA PARTICIPAÇÃO NA ALIENAÇÃO POR INICIATIVA PARTICULAR 
 

1 - PRAZO: 

O procedimento para a realização da venda POR INICIATIVA PARTICULAR por intermédio do CORRETOR 

JUDICIAL JOSÉ VALÉRO SANTOS JÚNIOR não deverá exceder o prazo de 180 dias a contar do despacho que 
determinou a venda por iniciativa particular dos bens acima mencionados. 
 

2 - VALOR MÍNIMO DE PROPOSTAS E VALOR MINIMO DE VENDA: 

O valor mínimo para a alienação será de R$ 504.700,00 (quinhentos e quatro mil e setecentos reais). 
 

3 - COMISSÃO DO CORRETOR: 

Na hipótese de deferimento da proposta, o proponente adquirente deverá pagar ao Sr. José Valero Santos 
Junior comissão de corretagem no valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço da alienação. 
 

A comissão devida não integra (não está inclusa) o valor da proposta, e não será devolvida ao proponente 
adquirente, salvo se a alienação for invalidada por determinação judicial, por razões alheias à vontade do 
proponente adquirente, deduzidas as despesas incorridas 
 

4 - PREFERÊNCIA: 

Ocorrendo propostas de idêntico valor, observarse-á a seguinte ordem: 

a) o pagamento à vista; 

b) a proposta com menor número de parcelas, somente para imóveis. 

a proposta que tiver sido recebida em primeiro lugar. 
 

5 - FORMAS DE PAGAMENTO: 

a) À VISTA, no prazo máximo e improrrogável de 24 horas a contar da intimação da homologação 
da proposta vencedora.   

b) A PRAZO, com 30% (trinta por cento) de entrada e o restante em até 29 (VINTE E NOVE) 
parcelas mensais fixas e consecutivas, sempre por meio de depósito judicial. O parcelamento em 
lapso temporal maior que 29 (VINTE E NOVE) meses ficará sob apreciação do M.M. Juízo 
responsável pela alienação.  Em caso de não pagamento ou atraso superior a dez 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 que dispõe o art. 895 do CPC. A execução será dirigida ao patrimônio dos 
adquirentes, com responsabilidade solidária de seus sócios, no caso de pessoa jurídica, 

dispensando qualquer citação para tanto. O proponente deverá realizar o recolhimento do valor 
proposto, através de guia judicial, e da comissão do corretor (5%), através de transferência 
bancária, em conta a ser informada pelo corretor, em até 5 (cinco) dias a contar da homologação 
da proposta, devendo apresentar o comprovante de transferência bancária ao corretor responsável. 
 

6 - ALIENAÇÃO: 

a alienação dos bens 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. Após o prazo legal e 
comprovação da quitação do ITBI, será expedida a carta de alienação para registro imobiliário, em 
se tratando de bens imóveis. 15 (quinze) dias após a apresentação da proposta, o proponente 
deverá dirigir-se ao cartório da respectiva Vara Judicial para acompanhamento da expedição da 
carta de arrematação ou mandado de entrega, ciente de que após esse prazo poderá ocorrer à 
liberação do dinheiro depositado pelo arrematante aos credores, eventualmente ocorrendo evicção. 

A procedência e evicção de direitos dos bens vendidos em alienação judicial/leilão são de inteira e 
exclusiva responsabilidade dos arrematantes /proprietários/União. O corretor é um mero 
mandatário, ficando, assim, eximido de eventuais responsabilidades por vícios ou defeitos nos bens 
alienados (ocultos ou não), como também por indenizações, trocas, consertos, compensações 
financeiras de qualquer hipótese ou natureza, portanto, qualquer dificuldade quanto a: obter 
/localizar o bem móvel, registrar a carta de arrematação/alienação, localizar o bem, imitir-se na 
posse, deverá ser imediatamente comunicada ao juízo responsável para as providências cabíveis. 

 

7 - RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 

a) Por agendamento, mediante contato direto com o Corretor, pelo número de telefones (11) 

98080-2050 ou (12) 3895-7272  



 

b) b) Mediante propostas no site (www.iniciativabr.com)  

c) Ou, antes do encerramento da alienação (na data e hora a ser designada pelo Corretor), 

através de e-mail: contato@iniciativabr.com.  
 

8 - ÔNUS: Aos interessados em arrematar bens imóveis, fica esclarecido que os créditos relativos a 

impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse, e bem assim, os relativos 
a taxas pela prestação de serviços de tais bens, ou a contribuição de melhoria e multas, sub-
rogam-se sobre o respectivo preço, por eles não respondendo o adquirente, já que a arrematação 
de bem através de alienação judicial, é considerada como aquisição originária, inexistindo relação 

jurídica entre o arrematante e o anterior proprietário do bem (aplicação do artigo 130, parágrafo 
único, do CTN). 
 

9 – DOS DÉBITOS CONDOMINIAIS: 

 Nos termos dos artigos 1.430 do Código Civil e 908, § 1º do Código de Processo Civil, o 
arrematante não responde pelos débitos condominiais vencidos antes da arrematação. 
 

10 – PROPOSTAS CONSIGNADAS:  

Caso hajam interessados na aquisição por valor inferior ao do preço mínimo estipulado, as propostas serão 

consignadas nos autos para decisão judicial do incidente, dando-se ciência às partes para manifestação no 
prazo comum de 5 dias. Fica desde já registrado, entretanto, que, em nenhuma hipótese o bem poderá ser 
vendido por preço inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor atualizado de avaliação do bem, 
observando-se, ainda, o disposto no art. 896 do Código de Processo Civil, caso se trate de bem imóvel de 
incapaz. 
 

11 - DA PROPOSTA CONDICIONAL:  

As propostas que não atingirem o valor mínimo de venda poderão ser recebidas 
“condicionalmente”, ficando sujeitos a posterior apreciação do Juízo responsável. OBS.: O licitante 

que formular proposta condicional, se declara ciente e de acordo, que o recebimento da referida 

proposta, não implicará em imediata homologação, logo, proposta posterior que atenda às 
condições mínimas do edital, poderá ser imediatamente acolhida pelo juízo, sem a possibilidade de 
complementação da proposta condicional pelo licitante. Será expedida carta de alienação, se 
imóvel, para registro imobiliário, nos termos do § 2º do art. 880 do CPC/2015. 
 

12 - DO(S) IMÓVEL(IS): 
O(s) imóvel(is) será(ão) vendido(s) no estado em que se encontra(m), em caráter "AD CORPUS”. 

Em nenhuma hipótese a arrematação abrangerá bens móveis que se encontram no interior e nas 
dependências do imóvel. Constitui ônus dos interessados examinar o(s) imóvel(is) a ser(em) 
apregoado(s), podendo valer-se de pesquisa junto ao Registro de Imóveis e à Prefeitura. 
 

13 - DISPOSIÇÕES FINAIS: 

fica autorizado ao Corretor Judicial, ou quem ele designar, a efetuar visitas ao local onde se 
encontram os bens submetidos à venda direta, acompanhados ou não de interessados na 
alienação, podendo fotografar os bens, independentemente do acompanhamento de Oficial de 

Justiça. É vedado aos depositários criar embaraços à visitação dos bens sob sua guarda, sob pena 
de incorrer em ato atentatório à dignidade da justiça, com imposição de multa de até 20 por cento 
do valor da causa, nos termos do parágrafo 2o do artigo 77 do NCPC. 
 

14 –  DA ADJUDICAÇÃO:  

Poderá o exequente também ADJUDICAR ou ARREMATAR os bens, 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 da alienação, considerando 
as condições e peculiaridades dos bens alienados. A partir da publicação do Edital, na hipótese de 
adjudicação do (s) bem(s) pelo exequente, este ficará responsável pela integralidade da comissão 
do corretor acima nomeado. 
 

15 – DA REMIÇÃO DA EXECUÇÃO: 

Se o(a) executado(a) pagar a dívida antes de adjudicado(s) ou alienado(s) o(s) bem(ns), na forma 
do artigo 826, do Novo Código de Processo Civil, deverá apresentar até a data e hora designadas 

para o recebimento de propostas, a guia comprobatória do referido pagamento, acompanhada de 

http://www.iniciativabr.com/


 

petição fazendo menção expressa quanto à remição da execução. Neste caso, deverá o(a) 
executado(a) pagar a importância atualizada da dívida, mais juros, custas, honorários advocatícios 
e a pagar a integralidade da comissão ao corretor,   no valor de 2,5% (dois e meio por cento) Do 
valor da avaliação. 

 
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. A alienação poderá ser julgada ineficaz, se não forem satisfeitas as condições exigidas 

pelo Juízo; se o proponente provar, nos cinco 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 prévia de notificação das pessoas indicadas no 
art. 889 do CPC. 
 
Dê-se ciência ao exequente: DALZIRO ALMEIDA DE FRANCA – executados: ELETEL ELETRICA E 
TELECOMUNICACOES LTDA, JOAO SAGRADO & CIA LTDA, JOAO SAGRADO, JOSE LUIS LUCAS, 

FERNANDO RINALDO ZINGRA e JOSE FELICIANO ZINGRA bem como a cooproprietária MARIA DA GLÓRIA TOGNI 
ZINGRA e 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 credores com registro de penhora, indisponibilidade na matricula do imóvel objeto da 
penhora. 

 
Jundiaí/SP, 05 de MAIO de 2022. 

 
ERICA ALVES CANONICO 

Juíza do Trabalho Substituta de Jundiaí – SP. 
 

José Valéro Santos Júnior 
Leiloeiro Público Oficial – JUCESP 809. 


