
 

EDITAL DE ALIENAÇÃO POR INICIATIVA PARTICULAR 
 
PRAZO PARA RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: 90 dias. 
 

ABERTURA DO PRAZO PARA RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: 17 de Março de 2022. 
 
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 13 de Setembro 
de 2022 às 17 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 0001478-87.2010.5.15.0054 – 1ª Vara do Trabalho de Sertãozinho. Reclamante: PAULO 
MARCIONILIO PEREIRA DE SOUSA, ACACIO VALIM, JOSE JOAQUIM DIAS, JOEL DE OLIVEIRA, 
VILMAR UMBELINO DE OLIVEIRA, ACACIO FAGUNDES, JEFERSON BARBOSA DE OLIVEIRA, MARCELO 
RAMOS FRANCISCO, VANDERLY LOURENCO DA SILVA, CASSIO FERNANDO CAMARGO ALMEIDA, 
MARCELO AUGUSTO SANCHES, PEDRO ACYR MEDICI JUNIOR, DIEGO CIRIACO LIMA, CLEBER 
CARMO DE OLIVEIRA, PAULO CESAR DOS SANTOS MOREIRA, LAERCIO BENEDITO INACIO, SAMUEL 
MONTEIRO DE CARVALHO, JEFFERSON LIMA DE SOUSA PEREIRA, VLADIMIR FERNANDES, MARCOS 

ADRIANO DA SILVA, ROGERIO LOPES VIEIRA, CLAUDEIR PEREIRA, ANDERSON ALMEIDA SANTOS, 
ARTUR VITOR DE JESUS FRANCA, JOSEMILTON RODRIGUES DE FRANCA, GEODAN TAVARES DE 
OLIVEIRA, SIDNEI DA SILVA NOGUEIRA e CAIO FERNANDO CIRQUEIRA SILVA – Reclamado: ACTYON 
REPRESENTACOES LTDA – ME, IVAIR PASTORELLI, ROBSON CARLOS PASTORELLI, SERGIO 

AUGUSTO SPONCHIADO, bem como dos terceiros interessados MARIANA ROBERTA PASTORELLI, 
PEDRO AUGUSTO SPONCHIADO, ANDREA DA SILVA, ACTYON REPRESENTAÇÕES LTDA – ME, JOSE 
ARNALDO MACIEL e da coproprietária LUCIANE INVERNIZZI SPONCHIADO. 

 
BEM IMÓVEL: PARTE IDEAL CORRESPONDENTE A 75% DE UM TERRENO, situado nesta cidade e comarca 
de Sertãozinho, com frente para a AVENIDA MARGINAL JOSÉ OSVALDO MARQUES, contendo dois mil, 
quatrocentros e trinta e um metros e noventa e três (2.431,93m²) decímos quadrados, com a seguinte 
descrição: tem início do lado esquerdo de quem da referida Avenida olha o imóvel, no marco D12B, 
cravado na conflência com terreno de propriedade de Flávia Vianna Bonini (Mat.60.245); daí segue em 

direção aos fundos no zimute 154º37´35” e com a distância de cem metros e treze (100,13) centimentros, 
até o marco D5A; daí vira à direita e segue no azimute 224º37´18” e com a distância de vinte e três 
metros e cinquenta e nove (23,59) centímetros, confrontando com porpriedade de Planusi Equipamentos 
Industriais Limitada (matrícula nº 48.632), até o marco D5B, dai vira a direita e segue no azimute 
334º12’13” e com a distância de cento e quinze metros e dezenove (115,19) centímetros, confrontando 
com terreno de propriedade de Marília Vianna Bonini Martelli (Mat. 60.248), até o marco D12A; dai vira à 

direita e segue no alinhamentoda Avenida Marginal José Osvaldo Marques, no azimute 81º31’54” e com a 

distância de vinte e quatros metros e cinco (24,05) centímetros, até o marco D12B, marco onde teve inicio 
e finda a descrição. CPM sob área maior nºs 05.1000.2.0011.000, 05.1000.2.0756.000 e 
05.1000.2.0840.000, códigos nºs 2127000, 3979700 e 41663000. BENFEITORIAS (AV.05): Edificado um 
galpão e escritório assobradado com a área total construída de dois mil, cento e três (2.103,00m²) metros 
quadrados, sendo uma área de 1.853,64 metros quadrados o pavimento térreo e uma área de 249,36 
metros quadrados o pavimento superior, que recebeu o nº 456 (setecentos e cinquenta e seis) da AVENIDA 
MARGINAL JOSÉ OSVALDO MARQUES. Imóvel Matriculado no CRI de Sertãozinho sob o nº 

60.247. Proprietários: SERGIO AUGUSTO SPONCHIADO, IVAIR PASTORELLI, ANDRÉA DA SILVA e 
LUCIANE INVERNIZZI SPONCHIADO. Ônus: AV.10 PENHORA expedida nestes autos. AV.11 PENHORA 
expedida nestes autos.  AV.12 PENHORA expedida pelo 1º Ofício Cível da Comarca de Sertãozinho, proc. 
000291958/2016.8.26.0597. AV.13 INDISPONIBILIDADE expedida nestes autos. AV.14 
INDISPONIBILIDADE expedida nestes autos. 
 

DATA DA PENHORA: 13/06/2016 

 
LOCALIZAÇÃO DO BEM: Avenida Marginal José Osvaldo Marques, 756, Sertãozinho – SP. 
 

http://www.iniciativabr.com/
mailto:contato@iniciativabr.com
mailto:valero@iniciativabr.com
mailto:andre@iniciativabr.com


 

 VALOR DA AVALIAÇÃO DO BEM IMÓVEL: R$ 2.250.000,00 (dois milhões, duzentos e cinquenta mil 
reais) para out/2016. 
 
DISPONÍVEL NO PORTAL:www.iniciativabr.com 

 
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 90 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 60% do valor da avaliação, correspondente ao valor de R$ 

1.350.000,00 (um milhão, trezentos e cinquenta mil 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 25% (vinte e cinco por cento) de entrada e o restante em até 06 (SEIS) parcelas 
mensais fixas e consecutivas, sempre por meio de depósito judicial. O parcelamento em lapso 

temporal maior que 06 (SEIS) 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 
licitação será desfeita, perdendo o licitante/adquirente 100% do valor já depositado em favor da 
execução. No caso de atraso de pagamento igual ou inferior a 10 dias, a parcela em atraso sofrerá 
acréscimo de multa de 10%. 
 

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. 
 

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) 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:  
A aquisição realizada em alienação judicial é realizada de forma livre e desembaraçada de ônus 

(dívidas) trabalhistas, tributários e fiscais, de qualquer órgão da Administração Pública, inscritas ou 
não em dívida pública, ou seja, os débitos até a data da alienação judicial sub-rogam no preço da 
arrematação. Nos termos do parágrafo único do artigo 130 do Código Tributário Nacional e artigo 78 

http://www.iniciativabr.com/


 

da Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, a aquisição através 
de alienação judicial (expropriação), tem natureza jurídica de AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA, ou seja, O 
ARREMATANTE e o bem adquirido, não respondem por nenhum débito que incida sobre o bem (seja 
ele móvel ou imóvel), especialmente IPTU, IPVA, MULTAS E JUROS, DÉBITOS CONDOMINIAIS, que 

são de responsabilidade do executado. 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. 
 
9 - DOS BENS:  
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. O Corretor nomeado, 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. 
 
10 – PROPOSTAS CONSIGNADAS:  

As propostas que não atingirem o valor mínimo de venda poderão ser recebidas “ condicionalmente”, 
ficando sujeitos a posterior apreciação do Juízo responsável. O exercício do direito de preferência só 
poderá ser exercido na modalidade presencial. Ressalvada a hipótese do artigo 903, parágrafo 5º, 
do Código de Processo Civil, a desistência da arrematação, a ausência do depósito, ou 
inadimplemento, acarretará a perda, em favor da execução, do valor já pago, além da comissão 
destinada ao leiloeiro, sem prejuízo de aplicação de multa pela mora de 20% (vinte por cento), sobre 
o valor da venda, bem como, execução do valor remanescente que poderá ser dirigida ao patrimônio 

dos adquirentes, com responsabilidade solidária de seus sócios, no caso de pessoa jurídica, 
dispensando qualquer intimação para tanto. 
 
11 - ADJUDICAÇÃO, ACORDO OU PAGAMENTO: 

Na hipótese de adjudicação, acordo ou pagamento do débito após a publicação do despacho de 
nomeação, o corretor responsável fará jus à integralidade da comissão no montante de 5% (cinco 
por cento) do valor do bem, ainda que seja realizada antes da expropriação. Além da comissão de 

5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação, a cargo do arrematante, fará jus ao Corretor 
nomeado, o ressarcimento das despesas incorridas com a remoção, guarda e conservação dos bens, 
desde que documentalmente comprovadas, bem como a armazenagem, na forma do artigo 789-A, 
VIII, da CLT, que serão acrescidas à execução.  
 
12 - 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. 

 

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 aos exequentes: PAULO MARCIONILIO PEREIRA DE SOUSA, ACACIO VALIM, JOSE 



 

JOAQUIM DIAS, JOEL DE OLIVEIRA, VILMAR UMBELINO DE OLIVEIRA, ACACIO FAGUNDES, 
JEFERSON BARBOSA DE OLIVEIRA, MARCELO RAMOS FRANCISCO, VANDERLY LOURENCO DA SILVA, 
CASSIO FERNANDO CAMARGO ALMEIDA, MARCELO AUGUSTO SANCHES, PEDRO ACYR MEDICI 
JUNIOR, DIEGO CIRIACO LIMA, CLEBER CARMO DE OLIVEIRA, PAULO CESAR DOS SANTOS 

MOREIRA, LAERCIO BENEDITO INACIO, SAMUEL MONTEIRO DE CARVALHO, JEFFERSON LIMA DE 
SOUSA PEREIRA, VLADIMIR FERNANDES, MARCOS ADRIANO DA SILVA, ROGERIO LOPES VIEIRA, 
CLAUDEIR PEREIRA, ANDERSON ALMEIDA SANTOS, ARTUR VITOR DE JESUS FRANCA, JOSEMILTON 
RODRIGUES DE FRANCA, GEODAN TAVARES DE OLIVEIRA, SIDNEI DA SILVA NOGUEIRA e CAIO 
FERNANDO CIRQUEIRA SILVA,  e aos executados ACTYON REPRESENTACOES LTDA – ME, IVAIR 
PASTORELLI, ROBSON CARLOS PASTORELLI, SERGIO AUGUSTO SPONCHIADO, bem como os 
interessados MARIANA ROBERTA PASTORELLI, PEDRO AUGUSTO SPONCHIADO, ANDREA DA SILVA, 

ACTYON REPRESENTAÇÕES LTDA – ME, JOSE ARNALDO MACIEL, e da coproprietária LUCIANE 

INVERNIZZI SPONCHIADO 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. 

 
Sertãozinho, 30 de Maio de 2022. 

 
POLYANNA SAMPAIO CANDIDO DA SILVA SANTOS  

Juíza do Trabalho Substituta 
 

José Valéro Santos Júnior 

Leiloeiro Público Oficial – JUCESP 809 


