
 

REGRAS E CONDIÇÕES 

ALIENAÇÃO POR INICIATIVA PARTICULAR 

3ª VARA DO TRABALHO DE RIBEIRÃO PRETO 

 

LEILOEIRO: Hugo Alexandre Pedro Alem, Jucesp nº 935, fone (16) 3877-9797, site: 

www.vegasleiloes.com.br, e-mail: contato@vegasleiloes.com.br  

 

PRAZO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: ATÉ 21 DE FEVEREIRO DE 2022 

 

PROCESSO: 0011333-15.2014.5.15.0066 

EXEQUENTES: ELZA BENEDITA PASCHOALINI RIUL E OUTROS 

EXECUTADA: SOCIEDADE RECREATIVA E DE ESPORTES DE RIBEIRÃO PRETO 

 

A Doutora ROBERTA JACOPETTI BONEMER, Juíza da 3ª Vara do Trabalho de 

Ribeirão Preto, FAZ SABER a quantos o presente virem Trabalho de Ribeirão Preto 

ou dele tiverem conhecimento que, nos autos do processo nº 0011333-

15.2014.5.15.0066, entre partes: AUTOR: ELZA BENEDITA PASCHOALINI RIUL e 

outros (190), autor, e RÉU: SOCIEDADE RECREATIVA E DE ESPORTES DE RIBEIRAO 

PRETO réu, determinou a Alienação de Imóvel por Iniciativa Particular, nos 

seguintes termos: 

 

2 - A proposta de maior valor dentre as que atingirem o valor mínimo estabelecido 

pelo Juízo será imediatamente aceita. As propostas que não atingirem o valor mínimo 

de venda poderão ser recebidas "condicionalmente", para posterior apreciação do 

Juízo. 

 

3 - VALOR MÍNIMO: 60% (sessenta por cento) da avaliação. 



 

4 - DA COMISSÃO: O proponente (adquirente) deverá pagar ao corretor responsável, 

a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) do preço da 

alienação. 

 

a) A comissão devida não integra o (não está inclusa no) 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), deduzidas as despesas incorridas. 

 

b) A comissão devida ao corretor deverá ser paga pelo proponente no prazo máximo 

e improrrogável de 5 (cinco) dias após a homologação da proposta, através de 

depósito judicial, devendo apresentar o comprovante de recolhimento nos autos. 

 

5 - Ocorrendo propostas de igual valor, observar-se-á a seguinte ordem: 

a) o pagamento à vista; 

b) a proposta com menor número de parcelas. 

Outrossim, havendo propostas idênticas, prevalecerá aquela recebida em primeiro 

lugar. 

 

6 - FORMAS DE PAGAMENTO: 

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

da homologação da proposta vencedora; 

b) A PRAZO, apenas no caso de IMÓVEIS, com 30% (trinta por cento) de entrada e o 

restante em até 6 (seis) parcelas mensais e consecutivas, atualizadas 

monetariamente, pela Tabela de Atualização dos Débitos Judiciais Trabalhistas, na 

data do efetivo pagamento, sempre por meio de depósito judicial. 

Em caso de não pagamento ou atraso superior a 10 (dez) dias de quaisquer das 

parcelas, a multa pela mora será de 20% sobre o valor da venda e execução do valor 



remanescente será dirigida ao patrimônio dos adquirentes, com responsabilidade 

solidária de seus sócios, no caso de pessoa jurídica, dispensando qualquer citação 

para tanto. 

 

7 - O proponente deverá realizar o recolhimento do valor proposto e da comissão do 

corretor (5%), em até 5 (cinco) dias a contar da homologação da proposta, 

apresentando nos autos as respectivas guias de recolhimentos. 

 

8 - A alienação dos bens será formalizada por termo nos autos, no qual o licitante 

deverá declarar: "estar ciente das regras da alienação por iniciativa particular, 

principalmente quanto às sanções cíveis e criminais que lhe serão impostas se 

descumprir as obrigações assumidas; e declarar também a total veracidade das 

informações prestadas." 

 

9 - Nos 15 (quinze) dias subsequentes à apresentação da proposta, o proponente 

poderá encaminhar e-mail à Secretaria da Vara do Trabalho 

(saj.3vt.ribpreto@trt15.jus.br) visando informações sobre a expedição da carta de 

alienação ou mandado de imissão na posse, se determinado pelo Juízo, ciente de que 

após esse prazo poderá ocorrer a liberação do dinheiro depositado pelo arrematante 

aos credores, eventualmente ocorrendo evicção. 

 

10 - A procedência e evicção de direitos dos bens vendidos na alienação por iniciativa 

particular são de inteira e exclusiva responsabilidade dos adquirentes/proprietários 

anteriores/União. O corretor é um mero mandatário, ficando, assim, eximido de 

eventuais responsabilidades por vícios ou defeitos no bem alienado (ocultos ou não), 

como também por indenizações, trocas, reparos, compensações financeiras de 

qualquer hipótese ou natureza, portanto, qualquer dificuldade quanto a obter o bem 

imóvel, registrar a carta de alienação, imitir-se na posse, deverá ser imediatamente 

comunicada ao Juízo visando adoção das medidas porventura necessárias. 



 

11 - DOS DÉBITOS CONDOMINIAIS: O proponente declara estar ciente de, no caso 

da incidência de despesas com condomínio sobre o imóvel desejado, é de sua inteira 

responsabilidade apurar os possíveis débitos existentes, bem como que o valor dos 

eventuais débitos condominiais não estão incluídos no preço do imóvel, e não 

poderão ser descontados do preço ofertado. 

 

12 - Será expedida carta de alienação do imóvel, para registro imobiliário, 

oportunamente, nos termos do parágrafo 2º, do artigo 880, do Código de Processo 

Civil. 

13 - LOCAL PARA O RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Entrar em contato com o 

leiloeiro pelo telefone informado no início deste Edital, para agendamento. 

 

CONDIÇÕES GERAIS 

 

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 parágrafo primeiro, do artigo 892, do Código de Processo Civil 

c/c artigo 769, da Consolidação das Leis do Trabalho. Os pedidos de arrematação e 

adjudicação serão apreciados pelo Juízo que, aceitando, determinará a lavratura do 

auto. Os referidos pedidos poderão ser indeferidos em caso de fraude ou lance vil, 

estes analisados pelo Juízo no momento da alienação, considerando as condições e 

peculiaridades dos bens alienados. 

A partir da publicação do Edital, na hipótese de adjudicação do bem pelos 

exequentes, este ficará responsável pela integralidade da comissão do corretor. 

 

DA REMIÇÃO DA EXECUÇÃO - Se a executada pagar a dívida antes de adjudicado ou 

alienado o bem, na forma do artigo 826, do Código de Processo Civil, deverá 

apresentar, conforme o caso, antes da adjudicação ou das datas retromencionadas, a 



guia comprobatória do referido pagamento, acompanhada de petição fazendo 

menção expressa quanto à remição da execução. Neste caso, deverá a executada 

quitar a importância atualizada da dívida, mais juros, custas, honorários advocatícios 

(se houver) e demais despesas processuais, bem como pagar os honorários do 

corretor, no valor de 2,5% (dois e meio por cento) sobre a avaliação do bem. 

 

DO IMÓVEL - O imóvel será vendido em caráter "AD CORPUS" e no estado em que se 

encontra. A descrição detalhada e as fotos do bem estarão disponíveis no site 

www.vegasleiloes.com.br (as fotos disponíveis são meramente 

ilustrativas/exemplificativas). 

 

DA VISITAÇÃO - Constitui ônus dos interessados examinar o imóvel, podendo valer-

se de pesquisas junto ao Cartório de Registro de Imóveis e Prefeitura Municipal. 

 

DA ALIENAÇÃO - O prazo para eventuais questionamentos à alienação passará a 

fluir após a data em que efetivamente concretizada. Assinado o respectivo Termo, a 

alienação é considerada perfeita, acabada e irretratável, com aplicação do disposto 

no artigo 903, caput e parágrafos, do Código de Processo Civil. 

 

ÔNUS - Aos interessados em arrematar o bem imóvel, 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 o bem adquirido através de alienação judicial 

é considerado como aquisição originária, inexistindo relação jurídica entre o 

arrematante e o anterior proprietário do bem, conforme artigo 130, caput e 

parágrafo único, do Código Tributário Nacional. 

Caberá ao adquirente indicar nos autos referidos débitos, no prazo de até 30 (trinta) 

dias contados da entrega da carta de alienação, a fim de que seja retido de eventual 



valor remanescente após quitada a execução ou, inexistindo tal hipótese, para que 

seja expedido ofício ao órgão público competente com o objetivo de promover a 

cobrança e/ou inscrição na dívida ativa, em responsabilidade do anterior 

proprietário. 

 

IMPORTANTE: 

a) A publicação deste edital supre eventual insucesso das notificações / intimações 

pessoais dos respectivos patronos, executados, coproprietários, cônjuges e credores 

com penhora anterior. 

b) Qualquer inconsistência das informações poderá ser sanada até a assinatura do 

auto. Reservamo-nos o direito à correção de possíveis erros de digitação, e demais 

inconsistências das informações apresentadas até a assinatura termo de alienação. 

c) Eventuais fotos no site www.vegasleiloes.com.br serão meramente 

exemplificativas. 

 

BEM DISPONÍVEL: 3ª VARA DO TRABALHO DE RIBEIRÃO PRETO 

LOTE 01: Nº PROCESSO: 0011333-15.2014.5.15.0066 

EXEQUENTE: ELZA BENEDITA PASCHOALINI RIUL + 161 

EXECUTADA: SOCIEDADE RECREATIVA E DE ESPORTES DE RIBEIRAO PRETO.  

Um campo de esportes na Praça Luiz de Camões, nesta cidade, sede do Comercial 

Futebol Clube, devidamente murado, que mede pela aludida Praça Luiz de Camões 112 

metros de frente, por 153 metros da frente ao fundo, confrontando na frente com a 

referida Praça Luiz de Camões, de um lado com o prolongamento da Rua Tibiriça, de 

outro com a Rua Visconde de Inhaúma e nos fundos com a Avenida 9 de Julho, com todas 

as suas benfeitorias e dependências, constituída por campo de futebol, quadra de tênis, 

quadra de cestobol, arquibancadas, vestiários, um pequeno prédio existente e mais 

dependências, inclusive acessórios, troféus e a piscina mantida pela Prefeitura 

Municipal desta cidade. Av.1/115261. Averbação feita na matrícula para ficar 

constando que a margem da Transcrição nº 4620, Licro 3-D, folhas 26, foram efetuadas 



as seguintes averbações: que à Rua Tibiriçá, nº 70 do emplacamento municipal, 

demoliu as arrigas construções (arquibancadas etc,) e as substituiu por moderna 

piscina e vestiário, quatro quadras de tênis e vestiário, uma quadra de bola ao cesto e 

outra de voleibol, vasto ginásio e mais benfeitorias e acessórios, tudo de acordo com as 

plantas aprovadas e arquivadas na Diretoria de Obras da Prefeitura Municipal. 

Avaliado em 23/07/2020 em R$ 59.400.673,00 (cinquenta e nove milhões, 

quatrocentos mil, seiscentos e setenta e três reais). Valor mínimo: R$35.640.403,80 

(trinta e cinco milhões, seiscentos e quarenta mil, quatrocentos e três reais e oitenta 

centavos) - 60% do valor da avaliação. 

 

E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, é passado o presente 

Edital, que será publicado no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho (DEJT). 

Providencie a Secretaria a notificação das partes, por intermédio de seus patronos e 

dos corretores credenciados acima identificados. 

 

Ribeirão Preto, em 19 de novembro de 2021. 

 

 

ROBERTA JACOPETTI BONEMER 

Juíza do Trabalho Titular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


