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GALERIA PEREIRA  
Responsável: Adílio Gregório Pereira, Advogado – OAB/SP 292.948, corretor de imóveis 

CRECI/SP 65.564-F, fone: (16)9-8138.9310 vivo, (19)9-9631-1050 claro, (17)9-9132-1050 claro. 
Site: www.galeriapereira.com.br/ e-mail: adilio@galeriapereira.com.br  

____________________________________________________________________________  

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: de 03/12/2018 a 11/12/2018. 
1 - No dia 11/12/2018, o corretor nomeado estará nas dependências da Justiça do Trabalho 

de Itatiba – SP, localizada na AVENIDA DA SAUDADE, 584 - JARDIM STA. TEREZINHA - 
ITATIBA-SP - CEP: 13.253-000, entre às 13h00min e 13h30min (treze horas e trinta 

minutos), para receber propostas (em envelopes lacrados), e ato contínuo, procederá ao 

encerramento da alienação.  
2 – Os bens que não receberem propostas até a data supra mencionada para a abertura dos 

envelopes, poderão ser alienados a partir do dia subsequente, ao primeiro licitante que 
formular proposta que atenda ao valor mínimo descrito no edital, ou seja, venda na modalidade 

de “VENDA DIRETA”, até o dia 07/03/2019. 
A venda direta se dará exclusivamente através da entregada(s) proposta(s) diretamente ao 

corretor nomeado através de agendamento, não haverá encerramento no átrio do Fórum como 

na 1ª fase. 
3 - A proposta de maior valor dentre as que atingirem o valor mínimo estabelecido pelo Juízo 

será imediatamente aceita. 
4 – VALOR MÍNIMO: 57% (cinquenta e sete por cento) da avaliação. 

5 – DA COMISSÃO: O proponente (adquirente) deverá pagar ao Sr. Adílio Gregório Pereira, a 

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

a) 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 

(arrematação) for desfeita por determinação judicial, por razões alheias à vontade do 
proponente (adquirente), deduzidas as despesas incorridas. 

b) Nos casos em que o Sr. Adílio Gregório Pereira for nomeado como depositário de bens 

móveis, será devido em seu favor o equivalente a 2% (dois por cento) do valor da 
última avaliação do bem, a ser pago pelo proponente (adquirente), a título de custeio 

com as despesas com a remoção, guarda e conservação do respectivo bem. 
c) 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 ao cartório. 
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.  

OBS.1): havendo propostas idênticas, a que tiver sido recebida em primeiro lugar.  

7 - 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 20 (vinte) parcelas mensais e consecutivas, atualizadas 

monetariamente, pela Tabela Prática de Atualização dos Débitos Judiciais, na data do 
efetivo pagamento, sempre por meio de depósito judicial. 

- Em caso de não pagamento ou atraso superior a dez dias de qualquer 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. 
8 - O proponente deverá realizar o recolhimento do valor proposto e da comissão do alienante 

(5%), em até 5 (cinco) dias a contar da homologação da proposta, devendo apresentar as guias 
de recolhimentos ao respectivo cartório. 

9 - 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 
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obrigações assumidas; e declarar também a total veracidade das informações prestadas.”  
10 - 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.  

11 - 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. 
12 – DOS DÉBITOS CONDOMINIAIS: O proponente declara estar ciente de que caso haja 

incidência de condomínio sobre o imóvel desejado, é de sua inteira responsabilidade apurar os 
eventuais 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. 

13 - 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.  
14 - Será expedida carta de alienação, se imóvel, para registro imobiliário, nos termos do § 2º 

do art. 880 do CPC/2015. 
15 - LOCAL PARA O RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:  

a) Previamente, entrar em contato pelo fone (16)9-8138.9310 (vivo) / 19-9-9702-

1050 (claro), para agendamento. 
b) Ou, antes do encerramento da alienação (na data e hora designada), nas dependências 

da Justiça do Trabalho de Itatiba - SP. 
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 
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 deste Edital, na hipótese de adjudicação do(s) bem(s) pelo exequente, 

este ficará responsável pela integralidade da comissão do Sr. Adílio Gregório Pereira.  
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 a praça, a guia comprobatória do referido 

pagamento, acompanhada de petição fazendo menção expressa quanto à remição da execução, 

sendo vedado para tal finalidade o uso do protocolo integrado. Neste caso, deverá o(a) 
executado(a) pagar a importância atualizada da dívida, mais juros, custas, honorários 

advocatícios e a pagar a integralidade dos honorários do Sr. Adílio Gregório Pereira, no valor de 
2,5% (dois e meio por cento) do valor da avaliação. 

DO(S) IMÓVEL(IS) - O(s) imóvel(is) será(ão) vendido(s) em caráter "AD CORPUS” e no 

estado em que se encontra(m). A descrição detalhada e as fotos do(s) imóvel(is) a ser(em) 
apregoado(s) estão disponíveis no www.galeriapereira.com.br (as fotos disponíveis no referido 

site são meramente ilustrativas/exemplificativas). 
DA VISITAÇÃO - 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 a Prefeitura. 
DOS EMBARGOS À ALIENAÇÃO (ARREMATAÇÃO) – O prazo para eventuais 

questionamentos à arrematação passará a fluir da data da alienação, independente de nova 

notificação. Assinado o Auto, a alienação é considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda 
que venham a ser julgados procedentes os Embargos à Alienação (arrematação). A alienação 

(arrematação) poderá, no entanto, ser tornada sem efeito nos casos previstos no artigo 903 § 
1o, do Código de Processo Civil. 
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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).  

DOS VEÍCULOS: Aos interessados em arrematar veículos automotores, fica esclarecido que, 
tratando-se a aquisição em alienação judicial, a mesma é considerada originária e, pelo mesmo 

motivo, os débitos relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a 
posse e relativos a multas ou outros débitos, ficarão a cargo do antigo proprietário.  

Após o recebimento do Auto e/ou Carta de Alienação, o Arrematante deverá confirmar o 

recebimento do bem no prazo máximo de 15 dias, após o qual, não havendo manifestação, 
presume-se o recebimento, ficando autorizada a liberação dos valores arrecadados ao 

Exequente. 
PECULIARIDADES: Os produtos de venda e/ou armazenagem controlados (ex. Combustível, 

Inflamáveis, remédio, produtos bélicos e etc), o arrematante deverá obedecer às regras 

impostas pelo órgão responsável, ter autorização e comprovar este direito para dar lances e 
arrematar. 

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 do auto. 
c)As fotos do site www.galeriapereira.com.br são meramente exemplificativas. 

 

BENS DISPONÍVEIS: VARA DO TRABALHO DE ITATIBA - SP 

 

LOTE 01: Nº PROCESSO: 0211500-20.2005.5.15.0145; EXEQUENTE: FABIOLA DA 
CRUZ GUEDES + 16; EXECUTADO: HOTEL FAZENDA GREEN GOLD LTDA + 03. Imóvel 

agrícola - situado no bairro do Pinhal, zona rural, neste município e comarca de Itatiba, com 

área de 152.356m2. ou 15.23.56 has., mais ou menos, confrontando em sua integridade 
com Altamiro Pereira, Edmundo Delvila, Luiz Padovani, José Fumachi, Luiz Padovani, Osório 

Cavalaro, córrego e dr. Gabriel Ayres Neto, herdeiros ou sucessores. Nº CADASTRO - 
633.020.007.374-8 - área: 15,2 - área expl. 0,4 - área explot. 15,2- mód. 9,6- nº mod. 1,58-

fmp. 9,6. Imóvel matriculado sob nº 4.598 do RGI de Itatiba – SP. OBS: 1) Conforme 

Av.07/4.598 o imóvel supra possui a denominação de “Sítio Nevada” e possui o número da 
Receita Federal – NIRF: 5.703.737-0. 2) Conforme R.08/4.598, consta que por carta de 

sentença expedida em 06 de dezembro de 2007, pela 2ª Vara Judicial de Itatiba – SP, extraída 
do Processo nº 2000.006.295 (1139/00), de Ação de Execução de Título Extrajudicial, tendo 

como Requerente: Itatubos Comercial Hidráulica Ltda., e como Requerido: Gilberto Jack 

Orensztejn, a parte de 5% do total do imóvel objeto desta matrícula, FOI ADJUDICADA na 
seguinte proporção: 81,95% para a exequente ITATUBOS COMERCIAL HIDRÁULICA LTDA e 

18,05% para BENEDITO LUÍS CRUVINEL. 3) Conforme informações de Oficial de Justiça, 
existem no imóvel as seguintes benfeitorias: 34 (trinta e quatro) suítes avarandadas, piso 

cerâmico, portas e janelas de madeira; uma casa com três suítes, sala, cozinha, com porão, piso 
cerâmico, portas e janelas de madeira, fachada de tijolo aparente, forro de madeira sem laje; 

um salão para convenções com aproximadamente 400 m², piso de carpete tipo forração no 

salão e demais áreas com piso cerâmico, duas salas de apoio com dois banheiros cada, com 
forro, sem laje, mais área externa coberta com dois banheiros e cozinha tipo americana; casa 

sede, sobrado, área externa no contrapiso, parte interna no térreo com piso de tijolo, parte da 
casa com forro de madeira, necessitando de reparos; uma casa utilizada para recepção; uma 

casa de caseiro; uma piscina em recinto fechado, aquecida, com dois banheiros com 

hidromassagem vertical e uma sauna, piso cerâmico, fachada de tijolo aparente; um salão com 
aproximadamente 120m², piso cerâmico, portas e janelas de ferro, com forro, sem laje; uma 

área externa coberta com telha cerâmica, piso de cimento, duas churrasqueiras, um banheiro, e 

http://www.galeriapereira.com.br/
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um bar; uma piscina ao tempo, adulto de concreto com azulejo; - uma piscina ao tempo, 
estrutura de concreto para colocação de vinil, qual se encontra sem o vinil e vazia; uma 

banheira de hidromassagem ao tempo; um salão com estrutura e piso de madeira com área 
anexa tipo quiosque, com telhas e fechamento com vidro e madeira, piso frio; um salão utilizado 

como restaurante, piso de cimento queimado, com cozinha anexa, dois banheiros, portas e 

janelas de madeira; uma casa pequena em alvenaria tipo casa de bonecas; área externa 
ajardinada, com grama, plantas, caminhos de pedra e playground; uma quadra poliesportiva e 

um campo de futebol gramado parcialmente. 4) Conforme Laudo de Avaliação, o imóvel está 
situado na Rodovia Engenheiro Constâncio Cintra KM 79 + 500 (Bairro Encosta do 

Sol), Av. Caetano Abreu, Itatiba – SP, tratando-se de uma área com dependências próprias 
para um HOTEL FAZENDA (Hotel Fazenda Green Gold), inserido em uma região com 

predominância de chácaras de recreio, estando a construção em razoável estado de uso e 

conservação, precisando de muitos reparos, e instalações hoteleiras precárias e de baixo 
padrão. A área onde se localiza o imóvel está em local seco e apresenta declividade acentuada. 

Há uma pequena mata aparentemente em bom estado de conservação, a qual deve ser 
contornada para dar acesso aos imóveis que eram utilizados como: cozinha, administração, 

suítes e “casa grande”. A entrada que permite acesso às dependências do imóvel é pavimentado 

com pedras, e era rodeado por eucaliptos, que foram retirados, restando apenas vestígios de 
um caminho arborizado. ÔNUS: 1) Conforme observação e Av.03 da matrícula 4.598, sobre o 

terreno, ou melhor, quando os vendedores acima (constantes no R.2) venderam o 
remanescente da gleba com 10 alqueires, ao dr. Gabriel Ayres Neto, instituíram em favor do 

mesmo uma servidão de passagem, e agora localizam dita servidão com mapa que acompanha 
a escritura, ficando a mesma localizada na divisa com o terreno de Geraldo Checon ou 

sucessores, com uma largura de 8,00 metros e iniciando na estrada particular. 2) Conforme 

Av.09/4.598 consta PENHORA de parte ideal sob nº 281.01.2008.002914-7/1 pela 1ª Vara Cível 
de Itatiba – SP. 3) Conforme Av.13/4.598 consta PENHORA de 5,00% sob nº 81/10 pelo Setor 

de Execuções Fiscais de Itatiba – SP. 4) Conforme Av.14/4.598 consta INDISPONIBILIDADE de 
5,00% sob nº 81/10 pelo Setor de Execuções Fiscais de Itatiba – SP. 5) Conforme Av.15/4.598 

consta PENHORA sob nº 0004629-85.2008.8.26.0309 pelo 6º Oficio Cível – Foro Central – de 

Jundiaí – SP. 6) Conforme Laudo de Avaliação, segundo informação da Prefeitura Municipal, 
constam débitos relativos à IPTU no valor de R$ 761.412,46, atualizados até 13/12/2017. 

Avaliado em 17/10/2018 em R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais). Valor mínimo: R$ 
1.710.000,00 (um milhão setecentos e dez mil reais). 

 

 

 


