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Anuncie nos Classificados diariamente até às 16h00.

Aos Sábados até às 10h30.

Paulo Monreal Imóveis – CRECI 63.591

DESTAQUE DA SEMANA
Vende-se residência no RESIDENCIAL MIGUEL BARBEIRO,

com 03 dormitórios (02 suítes) com armários, ampla sala,
cozinha americana bem armariada, garagem para 04 veículos
sendo 02 cobertos,  interfone, portões automatizados, 170 m2.

PREÇO: R$426.000,00
www.caisa.com.br / (18) 3652-4200 / 99725-8908

@caisaimoveis /     @paulomonrealimoveis

VENDE-SE

CASA - vendo, Jd.
Pevi 2 , c/ 02 quar-
tos, banheiro,
sala, jd. de inver-
no, cozinha, área
de fundo coberta,
lavanderia, gara-
gem p/ 02 carros.
R$ 220.000,00. Tr.
99680-7486. (28/
10)

CASA - vendo, Vila
América, c/ 03
quartos, banheiro,
sala, copa, cozi-
nha, garagem co-
berta. R$ 160.000
,00. Tr. (17) 99614-
4502. (27/10)

CASA - vendo,
Res. Benone, c/
02 quartos, ba-
nheiro, sala, cozi-
nha, terreno
12x21. R$ 82.
000,00. Tr. (17)
99666-2522. (27/
10)

CASA - vendo,
Res. Miguel Bar-
beiro, c/ 03 quar-
tos, 02 banheiros,
sala, cozinha, am-
pla garagem, la-
vanderia. R$
320.000,00. Tr.
99750-8489. (27/
10)

ALUGA-SE

CASA - alugo, Jd.
Morumbi, c/ 03
quartos, banheiro,
sala, cozinha. R$
600 + IPTU e 01 fi-
ador. Tr. 99112-
1709. (28/10)

CASA - alugo, Vila
Fátima, c/ 02 quar-
tos, sala, cozinha,
banheiro, garagem,
lavanderia coberta.

R$ 650,00. Tr.
99723-9445. (28/
10)

CELULAR - vendo,
marca iPhone 8,
256GB, ótimo es-
tado. R$ 1.750 ,00.

Tr. 99605-9675.
(27/10)

EXPOSITORA DE
BEBIDAS - vendo,
110w, funcionando
perfeitamente, óti-
mo estado. R$

2.890 ,00. Tr. tele-
fone 98171-2115.
(27/10)

EDGE LIMITED
AWD 2013 - vendo,
prata, doc. ok, au-
tomático, comple-
to. R$ 69.000 ,00.
Tr. 99734-2505.
(28/10)

TUCSON 2009 -
vendo, preto, doc.
ok, c/ 106. 000km,
automático, bom
estado. R$
32.000,00. Tr.
99103-2650. (28/
10)

GOL G4 2006 - ven-
do, preto, doc. ok,
c/ 118. 000km,
doc. ok, completo,
ótimo estado. R$
15.000,00. Tr.
99647-2513. (28/
10)

ONIX LTZ 2014 -
vendo, branco, au-
tomático, c/
90.000km, pneus
novos, ótimo esta-
do. R$ 54.900 ,00.
Tr. 99710-8190.
(28/10)

PALIO FIRE 1.0
2010 - vendo, pra-
ta, doc. ok, flex, c/

direção hidráulica,
ótimo estado. R$
24.900,00. Tr.
99783-3364. (28/
10)

ASTRA 2005 - ven-
do, prata, doc. ok,
c/ 297. 000km,
completo. R$
20.000,00. Tr.
99140-3119. (28/
10)

M O N T A N A
SPORT 2004 - ven-
do, prata, doc. ok,
c/ 200. 000km,
completa. R$
26.000,00. Tr.
99743-3385. (27/
10)

GOL 1.0 2006/07 -
vendo, vermelho,
doc. ok, flex, pneus
novos, bom esta-
do. R$ 18.500,00.
Tr. 99149-4209.
(27/10)

FIORINO 95 - ven-
do, branca, doc.
ok, gasolina, c/
5.555km, bom es-
tado. R$ 8.500 ,00.
Tr. 99111-4420. (27/
10)

KTM-250 2007 -
vendo, importada,
motor 4 tempos,
gasolina, uso ex-

clusivo em compe-
tição. Tr. 99815-
2904. (27/10)

NXR 2011 - vendo,
vermelha, c/
69.000km, ún.
dono, ótimo esta-
do. R$ 10.800 ,00.
Tr. 99765-1020.
(27/10)

MT 09 2015 - ven-
do, preta, doc. ok,
motor 885, doc. ok,
completa. R$
42.600,00. Tr. (14)
99963-6150. (27/

10)

A SUA CASA
TRINCOU? Orça-
mentos grátis com
Engenheiros. Fo-
nes: 08000. 118023
e (14) 99165-1106.

MONTADOR DE
MÓVEIS - monta,
desmonta. Tr. tele-
fone (18) 99747-
9580 (Whats), c/
Vagner.

ENVELOPAMENTO
DE MOTOS - a
partir de R$ 200
,00. Consulte-nos
(17) 99146-1342
(Whats).

DOA-SE GATI-
NHAS - 02 filho-
tes, c/ 60 dias, lin-
das. Assumo a
castração. Tratar
telefone (18)
9 9 1 2 5 - 2 2 6 8
(WhatsApp).

CLODOALDO AGUIAR DOS REIS, corretor de imóveis, inscrito junto ao CRECI-
2ª Região sob o nº F-84.179, devidamente credenciado junto ao Egrégio Tribunal
Regional do Trabalho da 15ª Região, com escritório na avenida Eduardo de Castilho,
261, Centro, CEP 16300-021, na cidade de Penápolis/SP, site
www.imobiliariamarteron.com.br, e-mail clodoaldo@imobiliariamarteron.com.br e
telefones (18) 3652-1000 e (18) 99786-0001; na qualidade de corretor nomeado
para a alienação judicial do bem imóvel penhorado nos autos do processo nº
0103700-25.2007.5.15.0124 – Vara do Trabalho de Penápolis/SP, publica o presente
EDITAL para ciência das partes e terceiros interessados de que, no período de
28/10/2021 a 02/12/2021, estará recebendo propostas para a venda judicial do
bem abaixo identificado.

I – DA DESCRIÇÃO DO BEM*:
Imóvel objeto da matrícula nº 11.344, do Oficial de Registro de Imóveis da comarca
de Penápolis/SP, assim descrito:
Uma área de terreno 20.000 mts2 (vinte mil metros quadrados), de formato retangular,
nesta cidade de Penápolis-SP, dividindo pela frente com a Av. Liberdade, em duzentos
(200) metros, começando pela mencionada via pública em um ponto distante vinte e
cinco metros da cerca do lado esquerdo de quem olha de frente para a área pertencente
à Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL), nos fundos, em duzentos metros e, em
cem metros de cada um dos lados, dividindo dos lados e fundos com Chauky Rahal e
sua mulher Leila Hamam Rahal. As edificações possuem as seguintes especificações:
um prédio industrial, que recebeu o nº 1850 da Avenida Liberdade, com área construída
de dez mil, oitocentos e oitenta e cinco, vírgula vinte e sete metros quadrados
(10.885,27 m2), com quatro blocos a saber: BLOCO 1 - pavimento térreo com 1.022,24
metros quadrados, 1º pavimento com 1.022,24 metros quadrados, 2 º pavimento com
1.022,24 metros quadrados, 3º pavimento com 173,72 metros quadrados, total do
Bloco 1 = 3.240,44 metros quadrados, possuindo treze (13) cômodos no pavimento
térreo, a saber: 01 contabilidade, 01 WC masculino, 01 WC feminino, 01 agência
Bradesco, 01 arquivo morto, 01 WC, 01 contador, 01 recepção, 01 lanchonete, 01
refeitório masculino, 01 refeitório feminino, 01 sanitário feminino, 01 sanitário masculino,
possuindo vinte e quatro cômodos no 1º pavimento, a saber: 15 salas, 02 WC
femininos, 02 WC masculinos, 01 sanitário masculino, 01 sanitário feminino, 02
despensas, 01 WC, possuindo cinco cômodos no 2º pavimento, a saber: 02 salas, 02
WC, 01 salão, possuindo 01 heliporto no 3º pavimento. BLOCO 2 - pavimento superior
com 2.988,00 metros quadrados, possuindo um sanitário masculino, 01 sanitário
feminino, no térreo 01 depósito e indústria. BLOCO 3 - pavimento superior com
2.988,00 metros quadrados, possuindo 02 depósitos, no térreo 01 sanitário masculino
e 01 sanitário feminino. BLOCO 4 - térreo com 1.575,00 metros quadrados de
estacionamento superior, 93,83 metros quadrados de cabine de força.
*Observações:
a) Benfeitorias: blocos 1, 2, 3 e heliponto, conforme descritos na matrícula do
imóvel.
b) O bloco 4 e a cabine de força, apesar de estarem averbados na matrícula do
imóvel, estão, na sua maior parte, construídos em imóvel pertencente a terreiros
(matrícula nº 53.814, do O.R.I. de Penápolis/SP). Assim, o bloco 4 e a cabine de
força não foram considerados para fins de avaliação.

c) Heliponto: Apesar da existência de um heliponto sobre o bloco 1, o mesmo não foi
avaliado visto que sua construção é muito antiga, (data de 1994, conforme matrícula
do imóvel) e para que tenha aproveitamento deverá ser adaptada às atuais normas da
ABNT e da Aeronáutica, gerando custos adicionais.
d) O imóvel foi dado como garantia em hipoteca cedular ao Banco do Brasil S/A, e
constam registros de várias penhoras desta Justiça do Trabalho, bem como existem
outras penhoras efetuadas pela Justiça Comum e averbadas na matrícula do imóvel.
e) A parte ideal de 8.534% do imóvel, embora não realizada a averbação na
matrícula, foi adjudicada em ações trabalhistas, ficando assegurado o direito
aos co-proprietários.
f) O imóvel será vendido sob o caráter “AD CORPUS” e no estado em que se
encontra.
II – DAS CONDIÇÕES DA ALIENAÇÃO:
1. DO CORRETOR:
1.1. Para a alienação do imóvel tratado neste Edital foi designado o corretor de
imóveis CLODOALDO AGUIAR DOS REIS, inscrito no CRECI-2ª Região sob o nº F-
84.179 e devidamente credenciado junto ao Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da
15ª Região.
2. DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:
2.1. Com observância das cautelas do artigo 890, do Código de Processo Civil, as
propostas de aquisição do bem deverão ser entregues diretamente ao corretor nomeado,
Clodoaldo Aguiar dos Reis, até o dia 2 de dezembro de 2021, em seu escritório, sito
na avenida Eduardo de Castilho, nº 261, Centro, na cidade de Penápolis/SP, CEP:
16.300-021, mediante prévio agendamento, em envelopes lacrados, com assinatura
(rubrica) do(s) responsável(is) pela proposta nos lacres (a assinatura nos lacres
deverá coincidir com a assinatura constante da proposta).
2.1. O agendamento deverá ser feito pelos seguintes números de telefones: (18)
3652-1000 e (18) 99786-0001.
2.3. Da proposta deverá constar a qualificação completa do(a) proponente, bem como
a aceitação expressa dos termos deste edital de alienação particular, devendo, ainda,
estar acompanhada de cópias dos seguintes documentos: (i) cédula de identidade RG
ou documento equivalente; (ii) CPF; (iii) certidão de nascimento ou casamento; (iv)
comprovante de endereço; (v) contrato social e alterações, bem como comprovante
de inscrição no CNPJ, se pessoa jurídica.
2.4. A abertura dos envelopes será feita no dia 3 de dezembro de 2021, às 14hs, na
Secretaria da Vara do Trabalho de Penápolis/SP, oportunidade em que o resultado da
alienação particular e eventuais incidentes serão circunstanciados em ata, subscrita
pelo Diretor da Vara, pelo corretor e pelo juiz.
2.5. Serão sumariamente desconsideradas as propostas provindas de pessoas físicas
e jurídicas que deixaram de cumprir suas obrigações em leilões e alienações particulares
anteriores; aquelas que criaram embaraços, como arrematantes ou adquirentes, em
processos de quaisquer das Varas do Trabalho da 15ª Região; as que não apresentarem
os documentos mencionados no subitem “2.3” acima, além daquelas definidas em lei.
3. DO VALOR DO BEM E DO VALOR MÍNIMO PARA VENDA:
3.1. O imóvel descrito no tópico “I” deste Edital foi avaliado e penhorado em 17/09/
2019, pelo valor de R$9.315.812,00 (nove milhões, trezentos e quinze mil e oitocentos
e doze reais), sendo que o valor mínimo para a venda não poderá ser inferior a 70%
da avaliação.
4. DA COMISSÃO DO CORRETOR:
4.1. A titulo de comissao, o adquirente devera pagar ao corretor nomeado, valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do prec’o da alienac’ao, em parcela única e no
prazo máximo e improrrogável de 24 (vinte e quatro) horas a contar da intimação da
homologação da proposta vencedora.
4.2. Em caso de remissão da dívida ou acordo antes da venda, fará jus o corretor a
uma comissão de 2,0% do valor atualizado da avaliação do imóvel, limitado a R$
5.000,00 (cinco mil reais).
4.3. Anulada ou verificada a ineficácia da alienação ou ocorrendo a desistência
prevista no § 5º do artigo 903 do Código de Processo Civil, o corretor devolverá ao
adquirente o valor recebido a título de comissão, corrigido pelos índices aplicáveis ao
crédito respectivo, imediatamente após o recebimento da comunicação pela Vara do
Trabalho.
5. DAS FORMAS DE PAGAMENTO:
5.1. As propostas poderão contemplar o pagamento do preço da alienação das seguintes
formas:
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 30
(TRINTA) parcelas mensais e consecutivas. As parcelas serão atualizadas pelo índice
IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), ou qualquer outro índice que
venha a substituí-lo, e sempre por meio de depósito judicial. O parcelamento em
lapso temporal maior que 30 (TRINTA) meses ou com percentual de entrada
diverso de 25% ficará sob apreciação do M.M. Juízo responsável pela alienação.
No caso de alienação a prazo, o pagamento da entrada (25%) deverá ser feito no
prazo máximo e improrrogável de 24 horas a contar da intimação da homologação

da proposta vencedora.
6. DA PREFERÊNCIA:
6.1. A proposta de pagamento à vista sempre prevalecerá sobre as propostas
de pagamento parcelado.
6.2. Havendo mais de uma proposta de pagamento de parcelado: a) em
diferentes condições, prevalecerá aquela mais vantajosa, por assim
compreendida, sempre, a de maior valor; b) em iguais condições, prevalece
aquela formulada em primeiro lugar.
7. DA ALIENAÇÃO:
7.1. A alienação do bem será formalizada por termo nos autos da execução, no
qual o adquirente 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.
7.2. Ressalvada a hipótese do § 5º do art. 903, do CPC, a desistência da aquisição
ou a ausência de pagamento do preço da alienação ou mesmo da primeira parcela,
tornará sem efeito a alienação, ficando o proponente responsável pelo pagamento
da comissão (5%) e de uma multa em valor correspondente a 2% (dois por cento) do
valor da proposta apresentada, em favor do exequente, sem prejuízo, ainda, de
ficar impedido de participar de uma eventual segunda tentativa de uma alienação.
7.3. Sem prejuízo do quanto disposto no subitem “7.2” acima, fica convencionado
que, nos casos de desistência da aquisição ou de ausência de pagamento do
preço da alienação ou mesmo da primeira parcela, será possível, a critério do
juiz, a convocação dos demais ofertantes, de acordo com a ordem de
classificação das suas propostas, para que possam exercer o direito de opção
7.3. Se a aquisição for feita pelo exequente e caso o preço dessa aquisição
seja superior ao do crédito, a ele caberá depositar a diferença no prazo de 24
horas contadas da intimação da homologação da sua proposta, sob pena de
tornar sem efeito a aquisição, hipótese em que restará facultado proceder na
forma do subitem “7.2” acima.
7.4. Ao exequente, na condição de adquirente, caberá pagar a comissão do
corretor, na forma prevista no subitem “4.1” acima, ainda que o valor da
aquisição seja inferior ao crédito.
7.5. Após o prazo legal e comprovação de quitação do ITBI, será expedida a
carta de alienação para registro imobiliário, contendo hipoteca judiciária em
caso de parcelamento.
7.6. No caso de pagamento a prazo do preço de aquisição, observar-se-ão as
seguintes condições:
a) no caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa
de 10% (dez por cento) sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas
vincendas;
b) o inadimplemento autoriza o(s) exequente(s) a pedir(em) a resolução da
alienação ou promover(erem), em face do adquirente, a execução do valor
devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução
em que se deu a alienação.
8. DOS ÔNUS TRIBUTÁRIOS:
8.1. De acordo com o que dispõe o parágrafo único do artigo 130, do CTN, ficam os
bens imóveis livres de ônus tributários, ficando caracterizada aquisição originária,
inexistindo relação jurídica entre o proponente (adquirente) e o anterior proprietário
do bem. Dessa forma, sub-rogados os tributos devidos no preço pago quando da
aquisição do bem, não há responsabilidade do proponente (adquirente) pelo
pagamento dos tributos lançados em decorrência do bem transmitido.
8.2. Após pagos todos os débitos do processo trabalhista, não sendo suficiente
o remanescente para quitação de eventuais impostos (IPVA, IPTU, INSS),
taxas de licenciamento, multas, etc., o órgão competente deverá ajuizar a
ação no Juízo competente contra o sujeito passivo da obrigação, quer tributária
ou não.
9. DA VISITAÇÃO AO BEM:
9.1. Fica autorizada a visita do imóvel pelos interessados, desde que
acompanhados pelo corretor ou por quem for por ele indicado, devendo ser
apresentada cópia do despacho que assim autorizou, assinado eletronicamente,
que valerá como MANDADO JUDICIAL para possibilitar o ingresso e a visitação
do imóvel acima descrito, inclusive com o uso de força policial, se necessário,
já que é vedado aos depositários criar embaraços à visitação do bem sob sua
guarda, sob pena de ofensa ao art. 77, IV do CPC.
10. DA DIVULGAÇÃO:
10.1. O presente edital será publicado em jornal de grande circulação da cidade de
Penápolis/SP e no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho, bem como será objeto
de divulgação nas demais mídias utilizadas pelo Corretor.
10.2. Qualquer erro, incoerência ou inconsistência das informações acima poderá
ser sanada por este Corretor até a assinatura do auto de alienação/arrematação.

Penápolis, 27/10/2021 - Clodoaldo Aguiar dos Reis, Corretor judicial CRECI/SP
sob nº F- 84.179.

EDITAL DE ALIENAÇÃO PARTICULAR

ALUGA-SE:

IMÓVEIS RESIDENCIAIS:
- V. Aparecida – R$ 400,00 + IPTU (3 quartos)
- Jardim São Vicente – R$ 850,00 ( 3 quartos)
- Residencial Fernanda – R$ 1.500,00 ( 3 quartos, 1 suíte)
APARTAMENTOS:
- Monte Carlo – R$1.300,00 + IPTU + cond. (3Q, 1 suíte)
- Santa Clara – R$1.500,00 + IPTU + cond. (3Q, 1 suíte)
- Firenze – R$2.200,00 + IPTU + cond. (3Q, 1 suíte)
- Praia Tenório -  450m da Praia do Tenório e
 400m Praia Grande em Ubatuba. (Acomoda 8 hóspedes,3 suítes e 1 quarto)

EM PENÁPOLIS:
Praça Dr. Carlos Sampaio Filho, 197 - Centro
Telefone: (18) 3652-1177 / 98193-0140
www.artespacoimoveis.com.br

ANUNCIE
AQUI!


