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Vivemos numa democracia 

(até prova em contrário, 

diria um prudente jurista)

Isso pressupõe ter a vida re-
gulada por normas que re-
gem o chamado ESTADO DE 

DIREITO (que por vezes, em 
arroubo pleonástico, há quem 
diga ESTADO DEMOCRÁTICO 
DE DIREITO, esquecendo-se de 
que não poder existir verdadeiro 

estado democrático que não seja 
de direito! Se bem que a própria 
Constituição da República Fede-
rativa do Brasil abre-se com estas 
palavras: “Art. 1º A República 

Federativa do Brasil, forma-

da pela união indissolúvel 

dos Estados e Municípios e 

do Distrito Federal, constitui-

se em Estado Democrático 

de Direito...”. Para justifi car a 
aparente redundância, juristas 
afirmam haver determinados 
estados constituídos como “de di-
reito”, mas sem que neles impere 
a democracia, argumento que não 
deixa de ser válido...).

Pois bem, no ESTADO DE 
DIREITO chamado BRASIL, sob 
a égide dos Três Poderes, “inde-
pendentes e harmônicos entre 
si” a já citada Constituição, ou 
Carta Magna ou Lei Maior, esta-
belece no inciso II do Artigo 5º, 
que “Ninguém será obrigado 

a fazer ou deixar de fazer 

alguma coisa senão em vir-

tude de lei”.  Isso signifi ca que 
se não houver uma lei obrigando o 
cidadão brasileiro a fazer alguma 
coisa ou proibindo-o disso, ele 
tem a mais ampla, geral e irres-
trita liberdade de agir como bem 
entenda.

A coisa não para aí: a esse 
dispositivo constitucional soma-
se o denominado “princípio da 
anterioridade legal” – inserto no 
artigo 1° do Decreto-Lei 2848, de 
7 de janeiro de 1940 – que diz, com 
todas as letras: “Não há crime 

sem lei anterior que o defi na. 

Não há pena sem prévia comi-

nação lega” (Nullum crimen 

nulla poena sine lege.) Ou 
seja, se alguém cometer a maior 
barbaridade imaginável – mas 
barbaridade “nova”, ainda não ca-
pitulada como crime – estará fora 
do alcance punitivo da lei, pois a 
ação que praticou não tem norma 
que atenda à exigência legal da 
tipifi cação do ato delitivo.

Para se dar uma “chave-de-
ouro” ao assunto, basta acres-
centar um brocardo muito em 
voga, baseado no mesmo princípio 
da legalidade, assim expresso: 
“Tudo o que não é proibido é 

permitido”.

Essas rápidas considerações 
mostram a realidade do confl ito 
que se estabelece no século 
XXI entre leis antigas, anacrô-
nicas, superadas, empoeiradas, 
ultrapassadas e delitos atuais, 
“novinhos em folha” surgidos 
em decorrência do avanço ver-
tiginoso da tecnologia. E ao 
falar em tecnologia em nossos 
dias, estamos falando do mun-
do “internético”, sua mais alta 
expressão.

Um Código Comercial de 1850 – 
embora modifi cado parcialmente 
pela Lei 10.406/2002, Código 
Civil; um Código Penal de 1940; 
um Código Civil de 1916 – ainda 
que com atualizações (o “novo” 
Código Civil, de janeiro de 2002, 
por exemplo, não contempla de-
litos de bandidagem eletrônica) 
– estão anos-luz atrás das mais 
corriqueiras “trambicagens” de 
internautas desonestos, piratas 
que navegam nos mais de sete ma-
res dos sites, blogs, redes sociais, 
emails, bits,  bites  e que tais da 
tecnologia avançada.

As indagações que fi cam são: o 
que fazer para impedir esses abu-
sos? Como coibir e punir delitos 
novos que geram prejuízos cada 
vez mais frequentes à sociedade? 
Como munir o Judiciário de ins-
trumentos legais mais ágeis que 
lhe permitam – sem desrespeito 
ao “Estado de Direito” – punir 
os malfeitores e defender a so-
ciedade?

De acordo com a fi losofi a do 
velho Dadá Maravilha: “toda 
problemática tem de ter uma 
solucionática”! Por outro lado, 
o bom senso revela que não 
se pode pretender dar solução 
simples a problemas complexos. 
O avanço no mundo tecnológico, 
que permite a prática de crimes 
novos que afetam principalmen-
te a área econômico-fi nanceira, 
está a exigir medidas especiais 
que deem ao mundo jurídico 
competência para atuar de 
pronto no fulcro dessas irre-
gularidades, à semelhança dos 
procedimentos médicos emer-
genciais utilizados em casos de 
extrema gravidade.

Se fi carmos na mera dependên-
cia das modifi cações convencio-
nais da lei, estaremos tentando 
fazer com que as rodas de trás de 
um veículo ultrapassem as rodas 
da frente! E isso é impossível...

(*) - Conselheiro da OAB-SP 
(1994-2015), é escritor e jornalista. 

Presidente da API (2006-09). É 
membro da Academia Cristã de 
Letras, do Instituto Histórico e 
Geográfi co de São Paulo e do 

IVEPESP. - www.jboliveira.com.br – 
jboliveira@jbo.com.br.
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EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICOS LEILÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º Público Leilão: 30/11/2016 às 08h55/2º Público Leilão: 08/12/2016 às 12h00

HENRI ZYLBERSTAJN, leiloeiro oficial inscrito na JUCESP n° 1014, com escritório à Rua
Tenente Negrão, 140 – 3° andar - CEP: 04530-030- São Paulo – SP, devidamente autorizado pelo
Credor Fiduciário SANTANA CORPORATE CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA., inscrito no CNPJ sob n° 10.665.846/0001-02, venderá em 1º ou 2º Leilão Público
Extrajudicial, nos termos do artigo 27 da Lei 9.514/97 e regulamentação complementar com
Sistema de Financiamento Imobiliário: sala sob nº 824, localizada no 8º andar do empreendimento
imobiliário denominado “Ícone Santana”, situado à Rua Voluntários da Pátria, nº 654, no 8º
Subdistrito - Santana, contendo a área privativa coberta de 46,690 m², área comum de 36,210 m²,
área real total de 82,900 m², fração ideal no solo de 0,004143 e coeficiente de proporcionalidade
para rateio de despesas condominiais de 0,004366. Cabendo a aludida sala, o direito de
estacionar 01 veículo de passeio, em 01 vaga individual e indeterminada, localizada no 1º, 2º ou
3º subsolos, com exceção das vagas localizadas no andar térreo sob nºs 44 a 61 que serão de
uso exclusivo das lojas. Imóvel objeto da Matrícula nº 142.092 do 3º Cartório de Registro de
Imóveis de São Paulo/SP. 1º PÚBLICO LEILÃO em 30/11/2016 às 08h55. VALOR:
R$563.073,62. 2º PÚBLICO LEILÃO em 08/12/2016 às 12h00. VALOR: R$452.852,17. Correrão
por conta do comprador todas as despesas relativas a aquisição do imóvel no leilão, como:
pagamento à vista de comissão do Leiloeiro de 5% sobre o valor de arrematação, despesas com
Escritura Pública, Imposto de Transmissão de Foro, taxas, alvarás, certidões, emolumentos
cartorários, registrários etc. O imóvel será vendido no estado em que se encontra, não podendo o
arrematante alegar desconhecimento das condições, características e estado de conservação.
O imóvel encontra-se ocupado, a desocupação deverá ser providenciada pelo comprador, que assume o
risco da ação, bem como todas as custas e despesas. Leilão online através do site www.sold.com.br.
Imóvel ocupado. Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97.

 Consulte o edital completo no site:WWW.SOLD.COM.BR
Informações: (11) 3296-7555 - R. Tenente Negrão, 140 - 3º Itaim Bibi - São Paulo/SP.

TPI – Log S.A.
CNPJ/MF nº 10.228.616/0001-78 – NIRE 35.300.359.739

Assembleia Geral Extraordinária realizada em 13 de outubro de 2016
1. Data, Hora e Local: Realizada às 10h00, do dia 13/10/2016, na sede social da Companhia, localizada na Rua Olimpíadas, 
nº 205, conjunto 142/143, sala “2”, Vila Olímpia, São Paulo-SP. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, 
nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), tendo em vista 
a presença da totalidade dos acionistas, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas. 3. Mesa: 
Presidiu a Reunião o Carlo Alberto Bottarelli, e eu, Carlo La Selva, secretariei os trabalhos. 4. Ordem do Dia: Deliberar 
sobre: (a) a aprovação do Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da Companhia celebrado entre a Companhia e a Vênus 
Participações e Investimentos S.A., sociedade por ações, com sede na Rua Olimpíadas, nº 205, conjuntos 142 e 143, sala 
L, Vila Olímpia, São Paulo-SP, inscrita no CNPJ/MF nº 21.042.886/0001-06 (“Protocolo de Cisão Parcial” e “Nova Holding”, 
respectivamente); (b) a aprovação da cisão parcial da Companhia com versão do acervo cindido à Nova Holding, nos termos 
do Protocolo de Cisão Parcial (“Cisão Parcial”); (c) a ratificação da contratação da Empresa Avaliadora (conforme abaixo 
definida), como responsável pela avaliação do acervo líquido da Companhia a ser cindido e vertido para a Nova Holding 
em decorrência da Cisão Parcial; (d) a aprovação do laudo de avaliação elaborado pela Empresa Avaliadora referente ao 
acervo líquido da Companhia a ser cindido e vertido para a Nova Holding; (e) a redução do capital social da Companhia em 
razão da Cisão Parcial; (f) a alteração do artigo 5º do estatuto social da Companhia em razão da redução do capital social 
da Companhia nos termos do item “(e)” acima; e (g) a autorização aos Diretores da Companhia para praticar todos os atos 
necessários à implementação das deliberações aprovadas. 5. Deliberações: Instalada a Assembleia, após a discussão das 
matérias constantes da Ordem do Dia, a totalidade dos acionistas titulares do direito a voto, por unanimidade dos votos 
e sem quaisquer restrições, primeiramente aprovaram a lavratura desta ata em forma de sumário nos termos do § 1º do 
Artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações e em seguida deliberaram: 5.1. Aprovar o Protocolo de Cisão Parcial, que passa 
a fazer parte integrante desta ata como Anexo I, o qual estabelece os termos, condições e a justificação da Cisão Parcial, 
com a consequente versão do Acervo Cindido da Companhia (conforme abaixo definido) para a Nova Holding. 5.2. Aprovar 
a Cisão Parcial da Companhia nos termos previstos no Protocolo de Cisão Parcial, de forma a transferir à Nova Holding 
o acervo cindido descrito no Protocolo de Cisão Parcial (“Acervo Cindido”), tal como registrado e refletido contabilmente 
em balanço patrimonial da Companhia levantado em 31/08/2016 (“Data Base”), com observância dos princípios de 
contabilidade aceitos no Brasil e das disposições contidas na legislação societária. 5.3. Ratificar a contratação da Taticca 
Auditores Independentes S.S., com sede na Avenida Nove de Julho, nº 5966, Sala 21, São Paulo-SP, inscrita no CNPJ/MF 
nº 20.840.718/0001-01 e registrada no CRC-SP sob o nº 1SC020036/O-T-SP (“Empresa Avaliadora”), a qual, previamente 
consultada, aceitou o encargo e apresentou a sua avaliação do Acervo Cindido, com base no valor patrimonial contábil, 
conforme balanço patrimonial da Companhia levantado na Data Base. 5.4. Aprovar o laudo de avaliação do Acervo Cindido 
elaborado pela Empresa Avaliadora para fins da Cisão Parcial, o qual consta anexo ao Protocolo de Cisão Parcial (“Laudo 
de Avaliação”). 5.4.1. De acordo com o Laudo de Avaliação, o valor patrimonial contábil do Acervo Cindido da Companhia 
a ser vertido para a Nova Holding corresponde, na Data Base, a R$113.549.402,49. 5.4.2. As variações patrimoniais do 
Acervo Cindido, ocorridas entre a Data Base e a data da efetiva Cisão Parcial serão absorvidas pela Nova Holding, efetuando-
-se os lançamentos necessários nos respectivos livros contábeis e fiscais. 5.5. Aprovar, em razão da Cisão Parcial e da 
transferência do Acervo Cindido para a Nova Holding, em conformidade com o Protocolo de Cisão Parcial, a redução do 
capital social da Companhia, que passa dos atuais R$43.475.346,63 para R$18.215.856,63, uma redução, portanto, de 
R$25.259.490,00, com o cancelamento de 25.259.490 ações ordinárias, nominativas, escriturais, sem valor nominal, de 
emissão da Companhia e de titularidade da acionista TPI – Triunfo Participações e Investimentos S.A.  5.5.1. Nos termos 
do parágrafo único do artigo 233 da Lei das Sociedades por Ações, a Nova Holding assumirá a inteira responsabilidade 
ativa e passiva relativa à parcela do patrimônio da Companhia que lhe será transferida nos termos do Protocolo de Cisão 
Parcial, em virtude da versão do Acervo Cindido, sem solidariedade com a Companhia. 5.6. Tendo em vista as deliberações 
tomadas acima relacionadas à redução de capital social da Companhia, alterar a redação do artigo 5º do estatuto social 
da Companhia, o qual passa a vigorar com a seguinte nova redação: “5º O capital social subscrito e integralizado em 
moeda corrente nacional, no valor de R$18.215.856,63 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.” 
5.7. Autorizar os Diretores da Companhia a praticarem todos os atos necessários à implementação das deliberações ora 
aprovadas. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada 
a Assembleia, da qual se lavrou à presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por Mesa: Carlo Alberto Bottarelli, 
Presidente; e Carlo La Selva, Acionistas Presentes: TPI – Triunfo Participações e Investimentos S.representada por Sandro 
Antonio de Lima; e Carlo Alberto Bottarelli. Confere com a original lavrada em livro próprio. São Paulo, 13/10/2016. 
Assinaturas: Carlo Alberto Bottarelli – Presidente; Carlo La Selva – Secretário. Junta Comercial do Estado de São Paulo. 
Certifico o registro sob o nº 490.261/16-4 em 17/11/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves – Secretária Geral.

Vênus Participações e Investimentos S.A.
CNPJ/MF nº 21.042.886/0001-06 – NIRE 35.300.470.257

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 14 de outubro de 2016
1. Data, Horário e Local: Realizada às 10h00, do dia 14/10/2016, na sede social da Companhia, localizada na Rua Olimpíadas, 
nº 205, Conjuntos 142/143, Sala “L”, Vila Olímpia, São Paulo-SP. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, nos 
termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), tendo em vista a presença da totalidade 
dos acionistas, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. 3. Mesa: Presidiu a reunião o Sr. Carlo 
Alberto Bottarelli, e eu, Carlo La Selva, secretariei os trabalhos. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (a) a aprovação do Protocolo 
e Justificação de Cisão Parcial, celebrado entre a Companhia e a TPI – LOG S.A., sociedade por ações, com sede na Rua 
Olimpíadas, nº 205, conjuntos 142/143, sala “2”, Vila Olímpia, São Paulo-SP, inscrita no CNPJ/MF nº 10.228.616/0001-78 
(“Protocolo de Cisão Parcial” e “TPI-LOG”, respectivamente); (b) a aprovação da incorporação, pela Companhia, do acervo 
cindido decorrente da cisão parcial da TPI-LOG, nos termos do Protocolo de Cisão Parcial (“Cisão Parcial”); (c) a ratificação 
da contratação da Empresa Avaliadora (conforme abaixo definido) como responsável pela avaliação do acervo líquido 
cindido da TPI-LOG a ser vertido para a Companhia em decorrência da Cisão Parcial; (d) a aprovação do laudo de avaliação 
elaborado pela Empresa Avaliadora referente ao acervo líquido cindido da TPI-LOG a ser incorporado pela Companhia; (e) 
o aumento do capital social da Companhia em decorrência da absorção do acervo líquido objeto da Cisão Parcial, com a 
consequente alteração do artigo 5º do Estatuto Social; e (f) autorização aos Diretores da Companhia para praticarem todos 
os atos necessários para a efetivação da incorporação, pela Companhia, do acervo cindido decorrente da cisão parcial da 
TPI-LOG e das demais deliberações aprovadas. 5. Deliberações: Após a discussão das matérias objeto da ordem do dia, 
os acionistas presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o quanto segue: 5.1. Aprovar 
o Protocolo de Cisão Parcial que dispõe sobre os termos, condições e justificação da cisão parcial da TPI-LOG com versão 
do acervo cindido para a Companhia, o qual passa a fazer parte integrante deste instrumento como Anexo I. 5.2. Aprovar 
incorporação, pela Companhia, do acervo cindido decorrente da Cisão Parcial, conforme descrito no Protocolo de Cisão 
Parcial (“Acervo Cindido”), tal como registrado e refletido contabilmente em balanço patrimonial da TPI-LOG levantado em 
31/08/2016 (“Data Base”), com observância dos princípios de contabilidade aceitos no Brasil e das disposições contidas 
na legislação societária. 5.3. Ratificar a contratação da Taticca Auditores Independentes S.S., com sede na Avenida Nove 
de Julho, nº 5966, Sala 21, São Paulo-SP, inscrita no CNPJ/MF nº 20.840.718/0001-01 e registrada no CRC-SP sob o nº 
1SC020036/O-8-T-SP (“Empresa Avaliadora”), que, previamente consultada, aceitou o encargo e apresentou sua avaliação 
do Acervo Cindido, com base no valor patrimonial contábil, conforme balanço patrimonial da TPI-LOG levantado na Data Base. 
5.4. Aprovar o laudo de avaliação do Acervo Cindido a ser vertido para a Companhia, elaborado pela Empresa Avaliadora, o 
qual consta anexo ao Protocolo de Cisão Parcial (“Laudo de Avaliação”). 5.4.1. De acordo com o Laudo de Avaliação, o valor 
patrimonial contábil do Acervo Cindido a ser vertido para a Companhia corresponde, na Data Base, a R$113.549.402,49. 
5.4.2. As variações patrimoniais do Acervo Cindido ocorridas entre a Data Base e a data da efetiva Cisão Parcial serão 
absorvidas pela Companhia, efetuando-se os lançamentos necessários nos respectivos livros contábeis e fiscais. 5.4.3. 
A Companhia sucederá a TPI-LOG em todos os seus direitos e obrigações relacionados ao Acervo Cindido e assumirá a 
inteira responsabilidade ativa e passiva relativa à parcela do patrimônio da TPI-LOG que lhe será vertida em razão da Cisão 
Parcial, nos termos do artigo 229 da Lei das S.A., sem solidariedade com a TPI-LOG. 5.5. Aprovar, em razão da Cisão Parcial 
da TPI-LOG e da transferência do Acervo Cindido para a Companhia, em conformidade com o Protocolo de Cisão Parcial, 
o aumento do capital social da Companhia em R$25.259.490,00, passando de R$38.935,00 para R$25.298.425,00, com 
a emissão de 25.259.490 novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, atribuídas e entregues à 
acionista TPI – Triunfo Participações e Investimentos S.A. 5.6. Tendo em vista as deliberações tomadas acima relacionadas, 
alterar a redação do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, o qual passa a vigorar com a seguinte nova 
redação: “Artigo 5º – O capital social é totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, no valor de 
R$25.298.425, representado por 25.298.425 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” 5.7. Autorizar os Diretores 
da Companhia a praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações ora aprovadas. 6. Encerramento: 
Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente ata em forma de sumário, 
nos termos do § 1º do Artigo 130 da Lei das S.A., a qual lida e achada conforme foi assinada pelos presentes. São Paulo, 
14/10/2016. Mesa: Carlo Alberto Bottarelli – Presidente e Carlo La Selva – Secretário. Acionistas Presentes: TPI – Triunfo 
Participações e Investimentos S.A. e Carlo Alberto Bottarelli. Certidão da ata arquivada na sede social da Companhia. 
São Paulo, 14/10/2016. Assinaturas: Carlo Alberto Bottarelli – Presidente; Carlo La Selva – Secretário. JUCESP – Registrado 
sob o nº 490.262/16-8 em 17/11/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves – Secretária Geral.

VESSEL-LOG Serviços de Engenharia S.A.
CNPJ nº 11.055.041/0001-00 – NIRE nº 35.300.369.858

Ata da Reunião de Conselho de Administração realizada em 13 de abril de 2016
Data, Hora e Local: Realizada aos 13/04/2016, na sede social localizada na Rua Olimpíadas, nº 205, conjunto 1402, Sala 
“C”, Vila Olímpia, São Paulo-SP. Convocação e Presenças: Todos os conselheiros foram devidamente convocados na 
forma do Estatuto Social da Companhia e esteve presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da 
companhia. Mesa: O Sr. Carlo Alberto Bottarelli, presidiu esta Reunião e eu, Carlo La Selva, secretariei os trabalhos. Ordem 
do dia: (i) Alterar, nos termos do Estatuto Social da Companhia, o endereço da filial localizada na cidade de Uberaba-MG. 
Deliberações: Colocado o tema em discussão, após os pertinentes debates e análise os conselheiros decidiram por 
unanimidade: (i) Aprovar a alteração do endereço da filial da VESSEL-LOG Serviços de Engenharia S.A., inscrita no CNPJ 
nº 11.055.041/0010-92, com antiga sede na, Rua A, nº 360, Chacara Mariitas, Uberaba-MG, NIRE nº 3190248819-3, cuja 
abertura ocorreu na Reunião do Conselho de Administração datada de 29/03/2016, para a Rua José Jorge Pena, nº 109, 
Jardim Induberaba, Uberaba-MG. Encerramento: Concluídas as análises das matérias constante da pauta e nada mais 
havendo a tratar deram-se por encerrados os trabalhos, determinando-se as medidas e providências cabíveis para o integral 
cumprimento das mesmas, tendo sido lavrada esta Ata que, após lida, conferida e achada exata, foi assinada em Livro 
Próprio por todos os conselheiros, a saber: (i) Antônio José Monteiro da Fonseca de Queiroz; (ii) João Villar Garcia; e (iii) 
Carlo Alberto Bottarelli. Mesa: Presidente – Carlo Alberto Bottarelli; Secretário – Carlo La Selva. Certifico e dou fé que a 
presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio assinada por todos e arquivado na sede Companhia. São Paulo, 
13/04/2016. Assinatura: Carlo La Selva Secretário – OAB/SP 339.353. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o 
registro sob o nº 490.485/16-9 em 17/11/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves – Secretária Geral.

www.glandata.com.br
Candinho Assessoria Contábil

www.candinho.com.br
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DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO
Empresa pode descontar na folha de pagamento, multa de trânsito, 
conta de telefone? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

EXISTE ESTABILIDADE DA EMPREGADA DOMÉSTICA APÓS RETOR-
NAR DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA?

Informamos que não há estabilidade ao empregado doméstico que 
retorna de auxílio-doença.

COMO COMPROVAR DIFICULDADE FINANCEIRA
Com relação ao PPE-Programa de Proteção ao Emprego, quais são os 
requisitos para adesão? Como a empresa faz para comprovar a dificul-
dade financeira? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

VOLTAR A SER ESTAGIÁRIO
Empresa efetivou funcionário que era estagiário e agora o funcionário 
pediu para voltar a ser estagiário, como proceder? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

O VALOR DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DEVE SER 
CALCULADO SOBRE O SALÁRIO MÍNIMO OU PELO SALÁRIO 
BASE DO FUNCIONÁRIO? 

Informamos que o pagamento do adicional de insalubridade é calcu-
lado sobre o salário mínimo federal, salvo determinação mais benéfica 
prevista em acordo coletivo de trabalho.

SAIR DE FÉRIAS NO PAPEL
Quanto o funcionário sair de férias no papel e logo depois for demitido, 
sem ter gozado esse período, deverá ser ressarcido em rescisão, como 
proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

PROMOVER DE VENDEDORA PARA GERENTE
MEI possui funcionária que trabalha como vendedora na loja e 
ganha o piso de categoria, entretanto pretende promover para a 
função de gerente, com gratificação e quebra de caixa, como proce-
der? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
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GAROTO COM. VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS LTDA. torna público que recebeu da
CETESB a Licença de Operação nº 6008665, válida até 21/11/2.021, para Comércio
Varejista de Combustíveis e Lubrificantes para Veículos, sito à Rodovia Bunjiro Nakao,
nº 0. Km 83,5. Ressaca. Ibiúna/SP.
PORTAL SANTO ANTÔNIO AUTO POSTO LTDA. torna público que requereu na CETESB
a Renovação da Licença de Operação para, Comércio Varejista de Combustíveis e
Lubrificantes, sito à Avenida João Carlos da Silva Borges, nº 1.073. Vila Cruzeiro. São
Paulo/SP.
PORCOBELO ALIMENTOS ME. torna público que solicitou junto à CETESB a Licença
Prévia e de Instalação para Produção de Linguiças, Salsichas e outros Produtos Em-
butidos, de Salamaria e de Salsicharia (quando não integrada ao abate), sito à Rua An-
drelino Soares de Andrade, nº 58. Cidade Nitro Operaria. São Paulo/SP.
RARYPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELLI. torna público que solicitou junto à
CETESB a Licença Prévia de Instalação e de Operação para Fabricação de Tampas e
Capsulas e outros Dispositivos Plásticos, para fechar recipientes, sito à Avenida Dona
Ruyce Ferraz Alvim, nº 2.968. Casa Grande. Diadema/SP.

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL. Edital de 1ª e 2ª Praça sobre os DIREITOS DE COMPROMISSÁRIO 
COMPRADOR sobre o bem imóvel e para intimação do requeridos ELCIO PEDRASSOLI (CPF 
566.953.578-20), seu cônjuge, DIRCE DE OLIVEIRA PEDRASSOLI (CPF 187.826.178-99); 
o promitente vendedor SERGIO STEPHANO CHOFI ENGENHARIA E COMÉRCIO (CNPJ 
60.360.442/0001-33), na pessoa de seu representante legal, ROBERTA DIB CHOHFFI e demais 
interessados, expedido na Ação de Procedimento Sumario (despesas condominiais), nº 0016205-
86.2000.8.26.0008 - Ordem nº 2503/2000, em trâmite na 1ª Vara Cível do Fórum do Tatuapé - 
Comarca de São Paulo/SP requerida por CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE SÃO JORGE. Nos 
termos do Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ SABER que levará a leilão o bem abaixo descrito, através 
do portal de leilões on-line da ZUKERMAN LEILÕES (www.zukerman.com.br), em condições 
que segue:  1. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: DIREITOS DE COMPROMISSÁRIO COMPRADOR 
sobre o Apartamento nº 133, localizado no 13ª andar do Edifício Corgie Assad Abdalla, Bloco “A” 
do Conjunto Residencial Parque São Jorge, situado à Rua José Tavares Siqueira, nº 97, no 27º 
Subdistrito - Tatuapé/SP, contendo uma área útil de 66,10m2, área comum de 16,7728m2, área social 
e recreativa de 3,235m2., área total de 86,1080m2., com fração ideal no terreno de 0,681162% e 
quota de despesa de 0,681162%. Contribuinte nº 062.124.0102–0. Objeto da matricula nº 267.015 
- 9º CRI da Capital /SP. ÔNUS: Consta da referida matrícula, conforme AV.1 (11/08/2015) e AV.2 
(24/08/2015) - Penhora Exequenda dos Direitos  OBS.: Conforme pesquisa realizada no site da 
P. M. S. P (08/11/2016), sobre o imóvel em epígrafe recaem Débitos de DÍVIDA ATIVA (Exercícios 
1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007) - Totalizando: R$ 8.426,78, cujo valor deverá 
ser atualizado na data da efetiva praça. 2.  AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 300.000,00 - (JANEIRO/2016 - 
CONF. FLS 543 - LAUDO). 3. VISITAÇÃO - Não há visitação. 4. DATAS DAS PRAÇAS – 1ª Praça 
começa em 27/01/2017, às 13hs30min, e termina em 01/02/2017, às 13hs30min e; 2ª Praça 
começa em 01/02/2017, às 13hs31min, e termina em 22/02/2017, às 13hs30min. 5. CONDIÇÕES 
DE VENDA E INFORMAÇÃO – edital completo com forma de pagamento, lance mínimo, comissão 
do leiloeiro e demais condições no site www.zukerman.com.br. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: 
Pessoalmente perante o Oficio onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado 
na Avenida Angélica, nº 1.996, 6º andar, Higienópolis, Capital SP, ou ainda, pelo telefone (11)2184-
0900 e email: contato@zukerman.com.br. Ficam os requeridos, ELCIO PEDRASSOLI, seu 
cônjuge, DIRCE DE OLIVEIRA PEDRASSOLI; o promitente vendedor SERGIO STEPHANO CHOFI 
ENGENHARIA E COMÉRCIO, na pessoa de seu representante legal, ROBERTA DIB CHOHFFI e 
demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja (m) localizado (a) (s) para a 
intimação pessoal. Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da Lei. São Paulo, 08 de novembro de 2016. 23/11  

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL. Edital de 1ª e 2ª Praça sobre bem imóvel e para intimação dos 
executados CARLOS JOSÉ GAIARDO (RG. 18.373.960-7 SSP/SP e CPF/MF. 129.571.018-82), 
seu cônjuge se casado for; JOÃO DORIAN GONÇALVES (RG. 3.151.925-0 SSP/SP e CPF/MF 
997.233.448-15), seu cônjuge, LEONOR SANTANA BOY GONÇALVES (RG. 15.521.401-9 SSP/
SP e CPF/MF 076.996.638-10) e demais interessados, que expedido na Ação de Carta Precatória, 
extraída dos autos de nº 0006423-94.2013.8.26.0462, oriunda da 1ª Vara Cível do Fórum da Comarca 
de Poá/SP, Processo nº 0022686-22.2010.8.26.0006, em trâmite na 2ª Vara Cível do Fórum da 
Penha de França - Comarca da Capital /SP, requerida por ANTONIO BASSAN (RG. 4.891.898 e 
CPF/MF 374.130.158-20). Nos termos do Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ SABER que levará a leilão o 
bem abaixo descrito, através do portal de leilões on-line da ZUKERMAN LEILÕES (www.zukerman.
com.br), em condições que segue: 1. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: Prédio Residencial situado à Rua 
28, nº 45 e seu respectivo terreno correspondente a parte do lote de nº 43, na quadra “K”, sito no 
Parque Residencial Nova Poá/SP, medindo 5,00ms de frente para a Rua 28, mais 25,00ms do lado 
direito de quem da frente olha para o terreno , confrontando com a casa de nº 51 (parte do lote de nº 
44), de propriedade da vendedora, mais 25,00ms do lado esquerdo onde confronta com a casa de nº 
41, (parte do lote de nº 43), de propriedade da vendedora , mais 5,00ms nos fundos onde confronta 
com a casa de nº 46 , (parte do lote de nº 32), de propriedade da vendedora ao qual encerra a área 
com o total de 125,00m2 . Matricula n° 22.259 - CRI de POÁ/SP. OBS: (Conf. Auto de Avaliação) 
O imóvel situa-se na Rua Fênix, nº 45-F, Jardim Nova Poá, Poá/SP - CEP: 08568-420. 2. AVALIAÇÃO 
TOTAL: R$ 193.212,92 (NOVEMBRO/2016 - CONF. ATUALIZAÇÃO AASP). 3. VISITAÇÃO - Não há 
visitação. 4. DATAS DAS PRAÇAS – 1ª Praça começa em 31/01/2017, às 11hs15min, e termina 
em 03/02/2017, às 11hs15min e; 2ª Praça começa em 03/02/2017, às 11hs16min, e termina 
em 23/02/2017, às 11hs15min. 5. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO – edital completo 
com forma de pagamento, lance mínimo, comissão do leiloeiro e demais condições no site www.
zukerman.com.br. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Oficio onde estiver 
tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Avenida Angélica, nº 1.996, 6º andar, 
Higienópolis, Capital SP, ou ainda, pelo telefone (11)2184-0900 e email: contato@zukerman.com.
br. Ficam os executados, CARLOS JOSÉ GAIARDO, seu cônjuge se casado for; JOÃO DORIAN 
GONÇALVES, seu cônjuge, LEONOR SANTANA BOY GONÇALVES e demais interessados, 
INTIMADOS das designações supra, bem como da Penhora realizada no dia 29/02/2012 caso 
não seja (m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal. Dos autos não consta recursos ou causa 
pendente de julgamento. Será o presente edital, por extrato afixado e publicado na forma da Lei. São 
Paulo, 14 de Novembro de 2016.                                                                                                    23/11 

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL Edital de 1ª e 2ª Praça sobre bem imóvel e para intimação da 
empresa ARTEZANATO ARTE FERRO LTDA (CNPJ 48.522.536.0001-01) na pessoa de seus 
representantes legais PEDRO RORIZ NETO (CPF 644531038-91) E APARECIDA VIRGINIA DA 
COSTA RORIZ (CPF 157.268.258-29), além de demais interessados, que expedido na Ação de 
Despejo por Falta de Pagamento (Locação de Imóvel) Processo de nº 0170065-05.2012.8.26.0100 
(05.2012.8.26.0100/0170065) em trâmite na 18ª Vara Cível do Fórum Central Cível - Comarca da 
Capital /SP, ação esta requerida por RARO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (CNPJ/
MF,07885664.0001-24 ). Nos termos do Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ SABER que levará a leilão o bem 
abaixo descrito, através do portal de leilões on-line da ZUKERMAN LEILÕES (www.zukerman.com.
br), em condições que segue: 1. IMÓVEL: Prédio sob o nº 71, da Rua Monte Azul, no 33º Subdistrito 
Alto da Mooca, compreendendo uma casa e seu respectivo terreno, que corresponde ao lote 57, da 
quadra B, da planta da Vila Virginia, com área de 306,40m², medindo 8,00ms de frente para a referida 
Rua Monte Azul; igual a largura na linha dos fundos, por 8,40ms da frente aos fundos, do lado direito 
e 38,20ms do lado esquerdo, confrontando deste lado, com a casa n° 81, de Maria Batista Rosa, do 
lado direito, com a casa n° 59, de Manoel Cristino, e pelos fundos, atualmente, com os fundos do 
prédio n° 4, da Rua Silva, antes, confrontava com quem de direito. CONTRIBUINTE: 029.095.0010-1 
(Av.2). Matricula nº 24.555 do 7º CRI da capital/SP. ÔNUS: Consta da referida matrícula conforme 
Av.6(10/03/2010) caução em favor do locador Raro Empreendimentos Imobiliários Ltda. Conforme 
pesquisa realizada no site da Prefeitura do Município de São Paulo constou que sobre o referido 
imóvel recai débitos de imposto predial territorial urbano (I.P.T.U) do exercício atual no valor de R$ 
2.239,66 (parcelas 4 a 8). 2. AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 680.000,00 (JANEIRO/2016 - conf. Fls. 132 
Laudo de Avaliação). 3. VISITAÇÃO - Não há visitação. 4. DATAS DAS PRAÇAS – 1ª Praça começa 
em 06/12/2016, às 15hs30min, e termina em 09/12/2016, às 15hs30min e; 2ª Praça começa em 
09/12/2016, às 15hs31min, e termina em 23/01/2017, às 15hs30min. CONDIÇÕES DE VENDA E 
INFORMAÇÃO – edital completo com forma de pagamento, lance mínimo, comissão do leiloeiro e 
demais condições no site www.zukerman.com.br. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente 
perante o Oficio onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Avenida 
Angélica, nº 1.996, 6º andar, Higienópolis, Capital SP, ou ainda, pelo telefone (11)2184-0900 e email: 
contato@zukerman.com.br. Ficam os requeridos ARTEZANATO ARTE FERRO LTDA na pessoa de 
seus representantes legais PEDRO RORIZ NETO E APARECIDA VIRGINIA DA COSTA RORIZ, e 
demais interessados, INTIMADOS das designações supra, bem como da Penhora realizada no dia 
29/05/2015 caso não seja (m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal. Dos autos não consta 
recursos ou causa pendente de julgamento. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado 
na forma da Lei. São Paulo, 06 de Outubro de 2016.                                                                   23/11

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS,
MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO DE SÃO PAULO, MOGI DAS CRUZES-SP

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente edital, nos termos do artigo 15 dos Estatutos Sociais, ficam convocados os associados
quites com os cofres do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e
de Material Elétrico de São Paulo, Mogi das Cruzes-SP, para participarem da Assembléia Geral
Ordinária que será realizada no próximo dia 02 de Dezembro de 2016 (Sexta-feira), às 17:30 horas
em primeira convocação, e não havendo número legal, às 18:30 horas em segunda convocação na
sede do Sindicato, sita à Rua Galvão Bueno, 782, nesta Capital, para nos termos da legislação
vigente deliberarem por escrutínio secreto a seguinte ordem do dia: a - Apreciação e deliberação da
Proposta de Suplementação de Verbas para a Previsão Orçamentária referente ao exercício de 2016;
b - Apreciação e deliberação da Proposta Orçamentária para o exercício de 2017. c - Leitura
dos pareceres do Conselho Fiscal referente as peças contábeis acima mencionadas.

São Paulo, 23 de Novembro de 2016
Miguel Eduardo Torres - Presidente


