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EDITAL DE LEILÃO 
 
A Doutora MÁRI ÂNGELA PELEGRÍNI, Juíza Titular da Vara do Trabalho de Rancharia-SP, 
FAZ SABER a quantos o presente virem ou dele tiverem conhecimento que no 06 (seis) de agosto 
de 2014, a partir das 13h, pelos meios presencial (no pátio do leiloeiro, localizado na rodovia 
Assis Chateaubriand, Km 460, lote 1, Condomínio Moravia, em frente ao Rancho Quarto de Milha, 
Presidente Prudente/SP) e eletrônico (coleta dos lanços conforme as regras divulgadas no endereço 
eletrônico http://www.arealeiloes.net), serão levados à hasta pública única os bens abaixo descritos, 
ficando encarregada de realizá-la a empresa ÁREA LEILÕES, denominada ÁREA DEPÓSITO E 
TRANSPORTES DE BENS LTDA., com sede social na cidade de São Paulo, na Av. Indianópolis, 
2.895, fundos, CEP 04063-005, CNPJ 73.136.996/0013-74, sendo nomeados para tanto os 
Leiloeiros Oficiais, devidamente inscritos na JUCESP, Srs. Washington Luiz Pereira Vizeu, sob nº 
414, e Maria da Luz Mendes da Silva, sob nº 825, bens esses penhorados na execução em 
andamento nos autos da Carta Precatória registrada e autuada sob nº 0032700-97.2002.5.15.0072 
(autos principais), na qual figuram Merim Batista Lopes (que já celebrou acordo), como exequente, 
e Indústrias Matarazzo de Papéis S.A. e S.A. Indústrias Reunidas F. Matarazzo, como executadas, 
sendo também credores todos os exequentes das demais Cartas Precatórias apensadas, cujo rol 
segue abaixo, bens esses encontráveis na R. Conde Francisco Matarazzo, 99, em Rancharia-SP, 
onde poderão ser vistoriados, avaliados em R$ 19.338.868,43 (dezenove milhões trezentos e trinta e 
oito mil oitocentos e sessenta e oito reais e quarenta e três centavos), sendo R$ 14.338.868,43 
referentes à primeira penhora (do imóvel) e R$ 5.000.000,00 à segunda (móveis, maquinários e 
equipamentos), conforme autos e laudo encartados no feito, assim descrito: 
 
 
1) Primeira penhora - imóvel: 
1.1) “Parque Industrial, nesta cidade, na rua Conde Francisco Matarazzo, antiga rua Portugal, 99, 99 
F, 121 e 255, em terreno com área total de 220.410,18 mts quadrados que assim se descreve: 
medindo 300 mts de frente para a rua Conde Francisco Matarazzo; do lado direito de quem do 
imóvel olha para a rua Francisco Matarazzo, mede 1040 mts em curva, confrontado com o leito da 
Estrada de Ferro (FEPASA); do lado esquerdo, mede 432,50 mts, em seguida, defletindo a esquerda 
mede 74 mts, neste ponto, defletindo a direita, mede 45 mts, confrontando até aqui, desde a rua 
Conde Francisco Matarazzo, com terreno onde se situa a Vila Matarazzo; neste ponto, deflete à 
esquerda e mede 109,60 mts, aí, defletindo novamente a esquerda, passa a confrontar, na extensão 
de 417,35 mts com A Cia Continental, até encontrar a divisa da propriedade do dr. Júlio Lucante, na 
qual foi aberta a rua Um; nos fundos mede 329,64 mts e confronta com a mesma rua Um, 
anteriormente, propriedade do Dr. Júlio Lucante, contendo as seguintes benfeitorias: prédio para 
escritório e gerência; prédio para portaria; vestuário; refeitório e escritório; 2 tulhas para algodão; 2 
depósitos de algodão; 3 cabines elétricas; 2 galpões-depósito, prédio com sala de enlatamento de  
óleo; casa de caldeiras, galpão para beneficiamento de resíduos, prédio para limpeza e 
deslintamento, cabine e subestação elétrica, oficina mecânica, 3 silos para caroço de algodão, prédio 
de hospedaria-hotel; prédio de extração de óleo; resfriador de água; galpão de peletização, galpão 
de preparação ou extração; silo graneleiro; galpão de recepção e limpeza e outras benfeitorias que 
constituem o parque industrial, o qual encerra a área total de construção de 36.924,46 metros 
quadrados.”. Imóvel avaliado em R$ 14.338.868,43 (quatorze milhões trezentos e trinta e oito mil 
oitocentos e sessenta e oito reais e quarenta e três centavos). Observações: 1. Não se incluem no 
objeto da penhora a que se refere o presente item (imóvel - matrícula sob nº 1.240 do Oficial de 
Registro de Imóveis de Rancharia-SP) os móveis, equipamentos e maquinários que compõem o 



complexo industrial, os quais foram objeto da penhora ampliativa ou em reforço abaixo. 2. O 
imóvel encontra-se hipotecado em favor do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais – BDMG e 
locado para a empresa Agrovigna Importação, Exportação, Comércio e Representações Ltda. 3. O 
imóvel é objeto de penhora realizada também em algumas das cartas precatórias abaixo 
relacionadas e no interesse dos respectivos credores, sendo que nas demais cartas precatórias 
constantes do mesmo rol efetivou-se penhora no rosto dos autos (principais), como solicitado na 
origem, estando todas as cartas precatórias virtualmente apensadas, conforme deliberado nos autos, 
à exceção daquelas já devolvidas, por solicitação dos juízos de origem. 
 
2) Segunda penhora - complementar: equipamentos, maquinários e móveis: 
 
2.1) Parte 1: 
2.1.A) Prédio Setor Refinação: 
2.1.A.1) Uma balança de pesagem de óleo, carga máxima 10.200 kg (dez mil e duzentos quilos), 
marca Toledo, fabricante Toledo do Brasil Ind de Balanças S.A., nas cores amarela e verde, modelo 
2171-FC, série 3034, número de fábrica 2171-0, com capacidade no recipiente de 8,5 toneladas 
(oito e meia toneladas) e um motor para retirada do produto, em perfeito funcionamento e em 
regular estado de conservação; 
2.1.A.2) Dois tanques reator–branqueamento, capacidade de 10.000 kg (dez mil quilos), cada um, 
na cor verde, confeccionados em ferro, sem marca e número aparentes, soltando os revestimentos 
externos dos tanques, com um motor, em perfeito funcionamento e mau estado de conservação; 
2.1.A.3) Dois tanques estoque do óleo branqueado, na cor verde, capacidade de armazenamento de 
20.000 kg (vinte mil quilos), cada um, confeccionados em ferro, sem marca e número aparentes, em 
perfeito funcionamento, em bom estado de conservação, com um motor; 
2.1.A.4) Dois tanques homogeinizador, cor verde, capacidade de armazenamento de 20.000 kg 
(vinte mil quilos), cada um, sem marca e número aparentes, confeccionados em ferro, com filtros e 
dois motores em perfeito funcionamento e em regular estado de conservação;  
2.1.A.5) Duas caixas de decantação, confeccionadas em ferro, na cor verde, sem marca, número e 
capacidade aparentes, com dois motores, em perfeito funcionamento e regular estado de 
conservação; 
2.1.A.6) Um tanque óleo recuperado, confeccionada em ferro, cor verde, sem número, marca e 
capacidade aparentes, em perfeito funcionamento e em regular estado de conservação; 
2.1.A.7) Seis tanques câmaras frigoríficas, cor branca, confeccionadas em ferro, sem marca e 
número aparentes, capacidade 28.000 kg (vinte e oito mil quilos), cada um, sendo cinco em perfeito 
funcionamento e em bom estado de conservação; 
2.1.A.8) Uma caixa de decantação, confeccionada em ferro, cor verde, sem marca e número 
aparentes, em bom estado de conservação; 
2.1.A.9) Três filtros prensa, cor verde, confeccionados em ferro, marca Smith Valee, sem 
numeração aparente, em perfeito funcionamento e em bom estado de conservação; 
2.1.A.10) Oito centrífugas de refinação, quatro centrífugas de primeira lavagem, quatro centrífugas 
de segunda lavagem (marcas Sharples, Cempo e Fristan), confeccionadas em ferro, rotação 18.000 
rpm, em perfeito funcionamento e em regular estado de conservação;  
2.1.A.11) Um tanque separador (funciona como decantador), confeccionado em ferro, cor amarela, 
atrás das centrífugas no chão, sem marca, número e capacidade aparentes, em perfeito 
funcionamento e em bom estado de conservação;  
2.1.A.12) Um bujão de pressão, preso na parede, confeccionado em ferro, cor amarela, sem marca e 
número aparentes, em regular estado de conservação e em perfeito funcionamento; 
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2.1.A.13) Um trocador de calor, preso na parede ao lado do bujão de pressão, confeccionado em 
ferro, cor verde, sem marca e número aparentes, em regular estado de conservação e em perfeito 
funcionamento; 
2.1.A.14) Dois misturadores (próximo a porta), confeccionados em ferro, cor amarela, sem marca e 
número aparentes, em regular estado de conservação e em perfeito funcionamento; 
2.1.A.15) Dois filtros de copo, confeccionados em ferro, sem marca e número aparentes, em bom 
estado de conservação e em perfeito funcionamento; 
2.1.A.16) Um tanque secador na cor amarela, confeccionado em ferro, sem marca e número 
aparentes, em regular estado de conservação e em perfeito funcionamento; 
2.1.A.17) Uma bomba dosadora de pressão; 
2.1.A.18) Pia com torneira para limpeza; 
2.1.A.19) Um compressor e um bujão de ar, sem marca ou números aparentes, em regular estado de 
conservação e em perfeito funcionamento; 
2.1.A.20) Um abafador de ruído, cor azul, sem marca e números aparentes, em regular estado de 
conservação e em perfeito funcionamento; 
2.1.A.21) Dois tanques, um de primeira lavagem e outro de segunda lavagem do óleo, em perfeito 
funcionamento, sem marca e números aparentes; 
2.1.B) Armazenamento: 
2.1.B.1) Quatro tanques “charuto”, na cor inox, confeccionados em ferro, sem marca e número 
aparentes, capacidade de 70 (setenta) toneladas, cada um, em perfeito funcionamento e em bom 
estado de conservação; 
2.1.B.2) Um tanque com capacidade de 1000 (uma mil) tonelada, cor inox e preta, confeccionado 
em ferro, sem marca e número aparentes, em perfeito funcionamento e em bom estado de 
conservação; 
2.1.B.3) Quatro tanques de armazenamento, sendo um de 1.000 (uma mil) tonelada e três de 
capacidades diversas, confeccionados em ferro, sem marca e número aparentes, em perfeito 
funcionamento e em regular estado de conservação; 
2.1.B.4) Dois tanques de óleo bruto, com capacidade aproximada de 300 toneladas, cada um, cor 
inox, confeccionados em ferro, sem marca e número aparentes, em perfeito funcionamento e em 
regular estado de conservação; 
2.1.C) Equipamentos e maquinários inutilizados, alguns por estarem quebrados ou obsoletos, 
localizados no prédio (setor) refinação: 
2.1.C.1) Misturadores, centrífugas, resfriadores, tanques, caixas depósito etc; 
2.1.D) Prédio Setor de Extração – devido à manipulação e armazenamento de substâncias altamente 
inflamáveis não foi possível fotografar os equipamentos e maquinários utilizados nesse setor; 
2.1.D.1) Vinte e um extratores, capacidade de 2.600 kg (dois mil e seiscentos quilos) de tor, cada 
um, ou 3.000 (três mil) litros hexano, com silos, confeccionados em ferro, sem marca e número 
aparentes, em bom estado de conservação e em perfeito funcionamento; 
2.1.D.2) Quatro tanques de hexano, confeccionados em ferro, sem marca e número aparentes, com 
capacidade de 5.000 (cinco mil) litros cada um, cor azul, em bom estado de conservação e em 
perfeito funcionamento; 
2.1.D.3) Dois tanques de micela (solvente mais óleo), confeccionados em ferro, sem marca e 
número aparentes, com capacidade de 5.000 (cinco mil) litros cada um, cor laranja, em bom estado 
de conservação e em perfeito funcionamento; 
2.1.D.4) Quatro tanques de vácuo, confeccionados em ferro, sem marca e número aparentes, com 
capacidade de 3.000 (três mil) litros cada um, cor bege, em bom estado de conservação e em 
perfeito funcionamento; 



2.1.D.5) Um evaporador, confeccionado em ferro, sem marca e número aparentes, em bom estado 
de conservação e em perfeito funcionamento; 
2.1.D.6) Uma coluna final (deixa o óleo puro), confeccionada em ferro, sem marca e número 
aparentes, em bom estado de conservação e em perfeito funcionamento; 
2.1.D.7) Quinze condensadores, capacidades variadas, confeccionados em ferro, cor azul, sem 
marca e número aparentes, em bom estado de conservação e em perfeito funcionamento; 
2.1.D.8) Três ciclones lavadores de gases, contínuo, na cor inox, sem marca e número aparentes, em 
bom estado de conservação e em perfeito funcionamento; 
2.1.D.9)  Dois compressores, de frio, cor cinza, marca Sabroe, em bom estado de conservação e em 
perfeito funcionamento; 
2.1.D.10) Quatro torres de resfriamento Alpina, duas pequenas e duas grandes, em bom estado de 
conservação e em perfeito funcionamento; 
2.1.D.11) Três tanques confeccionados em ferro, com capacidade 20.000 (vinte mil) litros, cada um; 
sendo um tanque “separador” na cor azul (solvente) e dois “fervedor” na cor verde (água), em bom 
estado de conservação e em perfeito funcionamento; 
2.1.D.12) Um sistema de absorção, sem marca e número aparentes,em bom estado de conservação e 
em perfeito funcionamento;  
 2.1.D.13) Cinco tanques para depósito de hexano, confeccionados em ferro, com capacidade de 
20.000 (vinte mil) litros cada um, cor azul, sem marca e número aparentes, em bom estado de 
conservação e em perfeito funcionamento;  
2.1.D.14) Três bombas de recalque para resfriar o sistema, para as torres, na cor azul, motor da 
marca Weg e as bombas KSB, em bom estado de conservação e em perfeito funcionamento; 
2.1.D.15) Uma rosca de descarga dos extratores localizada no subsolo, com a extensão de sessenta e 
quatro metros, em bom estado de conservação e em perfeito funcionamento;  
2.1.D.16) Um redler, aéreo, com a extensão de sessenta e quatro metros e que alimenta os extratores 
através dos silos, em bom estado de conservação e em perfeito funcionamento. 
Observação feita pelo Oficial de Justiça: A indústria conta ainda com sistema de exaustor nos 
quatro barracões de armazenamento de matéria prima e com instalações elétricas e de tubulações 
interligadas entre os setores, para que todo o complexo possa funcionar.  
 
2.2) Parte 2: 
2.2.A) Prédio Setor Caldeira: 
2.2.A.1) Três caldeiras manuais, Caldeira III: marca The Babcock&Wilcox, capacidade 12.000 kg. 
de vapor por hora, ano fabricação 1945, pressão 300 LBS, temperatura 660, número 11.413, 
alimentada com palha de algodão. Caldeira I: capacidade 7.500 kg. de vapor hora, marca The 
Babcock&Wilcox, ano fabricação 1952, pressão de vapor 300 a 320 LBS, número 11.536, 
alimentada a lenha.Caldeira II, marca The Babcock&Wilcox, capacidade 7.500 kg de vapor hora, 
ano de fabricação 1952, pressão 300 a 320 LBS de pressão hora, número 17.212, alimentada a 
lenha; 
2.2.A.2) Um abrandador de água, confeccionado em chapa de ferro, cor cinza, sem marca e número 
aparentes em perfeito funcionamento; 
2.2.A.3) Um abrandador de água (sem foto), confeccionado em fibra, cor azul, sem marca e número 
aparentes, no conserto, retificando; 
2.2.A.4) Um tanque de produtos químicos para a caldeira, confeccionado em ferro, cor verde, sem 
marca e número aparentes, em bom estado de conservação, em perfeito funcionamento; 
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2.2.A.5) Uma balança da marca Filizola, cor amarela, em perfeito funcionamento, em regular 
estado de conservação; 
2.2.A.6) Três bombas de alimentação de água para a caldeira, uma quebrada, duas em perfeito 
funcionamento; 
2.2.A.7) Dois tanques de alimentação, confeccionados em chapa de ferro, cor cinza, sem marca e 
número aparentes, em perfeito funcionamento; 
2.2.A.8) Uma bomba de ar que leva produtos químicos para a caldeira; 
2.2.A.9) Um pré-aquecedor de ar quente para a caldeira, marca Weg, em perfeito funcionamento e 
em regular estado de conservação; 
2.2.A.10) Dois compressores de ar,  um na cor azul, modelo W720SHSD, fabricado pela Waine 
S.A. Indústria e Comércio, e o outro, cor vermelha, marca Shulz, em funcionamento; 
2.2.A.11) Um gerador de energia, a diesel, em bom estado de conservação e em perfeito 
funcionamento, marca Cuminins; 
2.2.A.12) Dois transportadores de lenha para alimentação das caldeiras, em perfeito funcionamento, 
sem marca e número aparentes; 
2.2.A.13) Um tanque de água condensada com bomba, cor verde, sem marca e número aparentes; 
2.2.A.14) Uma máquina de cortar tijolo refratário; 
2.2.A.15) Uma bomba de apagar incêndio, sem marca e número aparentes em mau estado de 
conservação; 
2.2.B) Prédio Setor Saboaria: 
2.2.B.1) Uma prensa de sabão, 59 braços, sem marca e número aparentes, cor laranja, em 
regular estado de conservação; 
2.2.B.2) Dois tanques batedores, um interno e outro na área externa, capacidade de 6000 (seis mil) 
kg de sabão cada um, confeccionados em ferro, soltando o revestimento, sem marca e número 
aparentes; 
2.2.B.3) Um tanque depósito descanso, sem marca e n. aparentes, em regular estado de 
conservação, confeccionado em ferro, capacidade de 15000 (quinze mil) kg de sabão; 
2.2.B.4) Dois tachos de cozinhamento, capacidade de 11000 (onze mil) kg de sabão cada um, sem 
marca e número aparentes, em regular estado de conservação, confeccionados em ferro; 
2.2.B.5) Oito tanques, sete numerados, de descanso de sabão, capacidades- dois de 55000 kg, dois 
de 19000, dois de 15000, um de 20.000, sem marca e números aparentes; 
2.2.B.6) Dois alambiques um interno, capacidade 1500 kg e outro na área externo, capacidade 3000 
kg, em mau estado de conservação; 
2.2.B.7) Uma máquina de corte de sabão, cor vinho, sem marca e número aparentes, em perfeito 
funcionamento; 
2.2.B.8) Um forno de empacotar sabão, cor branca, marca Dal Mak, em regular estado de 
conservação, em perfeito funcionamento; 
2.2.B.9) Uma esteira para carregamento em regular estado e em funcionamento; 
2.2.B.10) Um tanque de soda, capacidade aproximada de 130.000 litros de soda, em bom estado, 
sem marca e número aparentes, cor laranja, em perfeito funcionamento; 
2.2.B.11) Um bujão de ar do compressor, cor verde, sem marca e número aparentes, em perfeito 
funcionamento, em bom estado de conservação;  
2.2.B.12) Um compressor de ar, marca Shulz, cor azul, potência de 15 hp, 425 litros, em perfeito 
funcionamento e em bom estado de conservação; 
2.2.B.13) Uma prensa, faltando as placas, cor verde, encontra-se inutilizada; 
2.2.C) Prédio Setor de Preparação, limpeza e sementes de algodão: 
2.2.C.1) Três prensas, completas, cor vermelha, marcas Piratininga – em perfeito funcionamento, 



sem número aparente e em regular estado de conservação; 
2.2.C.2) Oito peneiras, completas, na cor verde, marca Bauer, em perfeito funcionamento - faz 
limpeza do caroço; 
2.2.C.3) 92 Máquinas deslintadeiras, 20 primeiro corte, 42 segundo corte velho, 30 segundo corte 
novo, marcas Carver Cotton, em regular estado de conservação e em perfeito funcionamento; 
2.2.C.4) Seis batedores, cor verde, sem marca e número aparentes, em perfeito funcionamento; 
2.2.C.5) Seis máquinas de afiar serras, marca Tru-Line Gummer, nas cores bege e vermelho, uma 
encontra-se inutilizada; 
2.2.C.6) Oito decorticadores (descasca o caroço do algodão), sem marca e numero aparentes, cor 
verde, com motores, em perfeito funcionamento; 
2.2.C.7) Vinte Máquinas de terceiro corte; sendo que estão sendo utilizadas somente 11, as demais 
estão quebradas ou paradas; 
2.2.C.8) Peneirão, conjunto completo, sem marca e número aparentes, cor amarela em perfeito 
funcionamento; 
2.2.D) Prédio (Setor) Salão do óleo – preparação semi-cotínua: 
2.2.D.1) Três laminadores, na cor amarela, sem marca e número aparentes, em bom estado de 
conservação e em funcionamento; 
2.2.D.2) Seis chaleiras para cozinhamento, uma quebrada, cor inox, sem marca e número aparentes, 
três maiores, seis estágios com capacidade aproximada de 3000 (três mil) kg; duas menores de 
cicno estágios, capacidade aproximada de 2000 (dois mil) kg; 
2.2.D.3) Três filtro prensa, sem marca e número aparentes, em regular estado de conservação e em 
perfeito funcionamento; 
2.2.D.4) Uma balança, marca Toledo, nas cores azul e amarelo, capacidade 10095 (dez mil e 
noventa e cinco) kg, em mau estado de conservação e em perfeito funcionamento; 
2.2.D.5) Reservatório dosador de óleo para o filtro, cor amarela, sem marca e número aparentes e 
em perfeito funcionamento; 
2.2.D.6) Reservatorio de óleo tanque, cor laranja, sem marca e número aparentes e em perfeito 
funcionamento; 
2.2.D.7) Dois reservatórios (silos) de cascas de algodão, sem número, capacidade ou marca 
aparentes, com motores, em perfeito funcionamento; 
2.2.E) Laboratório: 
2.2.E.1) Equipamentos localizados no laboratório: 
2.2E.1.1) Duas balanças marca Marte, capacidade 1,61 kg, modelo 1001, nos. B0191 e B0192, cor 
marrom e inox, em bom estado e em perfeito funcionamento; 
2.2.E.1.2) Um moinho, cor bege e inox, sem marca e número aparentes, em regular estado, em 
perfeito funcionamento; 
2.2.E.1.3) Uma balança, cor azul, marca Arja, número 12.423, carga máxima 10 kg, em bom estado; 
2.2.E.1.4) Uma balança analítica, marca Marte, carga máxima 200g, em bom estado de 
conservação; 
2.2.E.1.5) Um aparelho Lovibond, modelo F, Tintometer, usado para verificar a cor do óleo, em 
regular estado de conservação, em perfeito funcionamento; 
2.2.E.1.6) Duas estufas, cor cinza, uma marca Retilinea e outra Fabbe, sem numeração, em regular 
estado de conservação e perfeito funcionamento; 
2.2.E.1.7) Uma mulfla, para análise de fibras, nas cores marrom e verde, marca Formitec, número 
2651, em bom estado de conservação e perfeito funcionamento; 
2.2.F) Oficina – equipamentos localizados na oficina: 
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2.2.F.1) Três tornos, dois na cor azul e um verde- dois marca Tos e um Gebr.Boeringer, todos em 
perfeito funcionamento; 
2.2.F.2) Uma plaina, cor azul, marca GSP, sem número aparente e em perfeito funcionamento; 
2.2.F.3) Uma furadeira de bancada, fabricação Irmãos Yadoya S.A., cor azul, sem número aparente 
em perfeito funcionamento; 
2.2.F.4) Uma furadeira de bancada, fabricação Canedy-Otto, Cincinatti 16 Royal, cor azul, sem 
número aparente em perfeito funcionamento; 
2.2.F.5)  Uma morsa, marca York, número 5, em perfeito funcionamento, cor azul; 
2.2.F.6) Uma prensa para 15 toneladas, sem marca e número aparentes, cor azul em perfeito 
funcionamento; 
2.2.F.7) Uma serra, sem marca e número aparentes, cor azul, em regular estado de conservação; 
2.2.F.8) Um esmeril, cor verde, sem marca e número aparentes, em regular estado e perfeito 
funcionamento; 
2.2.F.9) Uma dobradeira, sem marca e número aparentes, cor azul, em regular estado de 
conservação; 
2.2.F.10) Uma guilhotina, marca Newton, capacidade 6,4x2050 mm, cor azul, em bom estado e em 
perfeito funcionamento, sem numeração, com motor; 
2.2.F.11) Uma calandra, cor azul, sem marca e número aparentes, em bom estado e perfeito 
funcionamento, com motor; 
2.2.G)  Setor elétrico: 
2.2.G.1) Uma máquina para enrolar bobina, na cor verde, sem marca e número aparentes em  
funcionamento; 
2.2.G.2) Um esmeril, na cor verde, sem marca e número aparentes, em regular estado de 
conservação e em funcionamento; 
2.2.G.3) Uma furadeira de bancada, sem marca e número aparentes, em regular estado e em 
funcionamento; 
2.2.G.4) Motores reservas dos equipamentos da indústria; 
2.2.H) Outros bens encontrados nas dependências do complexo industrial:  
2.2.H.1) Pequena locomotiva em estado de sucata;  
2.2.H.2) Uma empilhadeira em reforma; 
2.2.H.3) equipamentos utilizados no transporte de materiais sólidos e líquido no interior da 
indústria; 
 
2.3) Parte 3: 
2.3.A) Prédio Setor Moinho: 
2.3.A.1) Três ciclones – exaustores – cor inox, fabricados pela Aliança Ourinhos SP sem números 
aparentes, em perfeito funcionamento e em bom estado; 
2.3.A.2) Dois filtros de pó, sem marca e número aparentes, em bom estado e perfeito 
funcionamento; 
2.3.A.3) Cinco elevadores de produção, com motor, em perfeito estado, dois em inox, três em ferro, 
todos em regular estado, sem marca e números aparentes; 
2.3.A.4) Um redler transportador, sem marca e número aparentes, em regular estado de 
conservação; 
2.3.A.5) Cinco caixas de armazenamento, sem marca e n. aparentes, em perfeito funcionamento e 
bom estado; 
2.3.A.6) Quatro painéis de comando em funcionamento; 
2.3.A.7) Duas balanças manuais, sem marca e números aparentes, em bom estado de conservação e 



em perfeito funcionamento; 
2.3.A.8) Uma balança para conferencia, capacidade 200 Kg, marca  Thewico, cor azul, em bom 
estado de conservação e em perfeito funcionamento; 
2.3.A.9) Uma maquina de costura industrial, marca Matisa, cor verde, em regular estado de 
conservação e em funcionamento; 
2.3.A.10) Uma esteira de carregamento em regular estado, sem marca e número aparente, 
funcionando perfeitamente; 
2.3.A.11) Um britador, sem marca e número aparentes, com motor 75 hp, marca Weg em bom 
estado e funcionando perfeitamente; 
2.3.A.12) Uma máquina para nebulizar, com motor, funcionando perfeitamente; 
2.3.B) Sistema de peletização (encontra-se desativado): 
2.3.B.1) Quatro filtros e quatro ciclones; 
2.3.B.2) Três secadores; 
2.3.B.3) Três peneiras; 
2.3.B.4) Dois elevadores, três máquinas peletizadeiras, três batedores e três caixas de depósito 
(armazenamento) – sem fotos; 
2.3.B.5) Três painéis de comando; 
2.3.C) Prédio Setor Tratamento - Contém os seguintes equipamentos/maquinários no setor:  
2.3.C.1) tanque de armazenamento de lodo e três bombas do retorno do lodo; 
2.3.C.2) quatro caixas tratamento físico; 
2.3.C.3) sete bombas; 
2.3.C.4) dezoito motores; 
2.3.C.5) doze tanques de armazenamento (ácido, água da saboaria, refinaria etc.); 
2.3.C.6) três areadores submersos; 
2.3.C.7) uma máquina centrifugadora; 
2.3.D) Fábrica de soja (desativada - os equipamentos/maquinários encontram-se sucateados): 
2.3.D.1) Prédio de Extração contínua; 
2.3.D.2) Prédio de preparação; 
2.3.D.3) Silo graneleiro; 
2.3.D.4) Descarga de soja e secador; 
2.3.E) Balança: uma balança rodoviária da marca Filizola, capacidade de 60.000 kg, número de 
série 17.559, em regular estado de conservação e em perfeito funcionamento;  
2.3.F) Prédio (Setor) de almoxarifado (peças): de acordo com o funcionário responsável pelo setor, 
algumas peças são obsoletas, não tendo qualquer utilidade:  
2.3.F.1) Naquele setor foram encontrados os seguintes bens: 
2.3.F.1.1) aproximadamente 14 roscas transportadoras grandes e duas roscas pequenas – utilizadas 
para transporte de mercadoria; 
2.3.F.1.2) 250 rolamentos novos de diversos tamanhos e marcas; 
2.3.F.1.3) 180 buchas novas de fixação de diversas marcas – utilizadas para o encaixe do 
rolamento;  
2.3.F.1.4) 200 correias industriais em V; 
2.3.F.1.5) 19 mancal, diversos tamanhos; 
2.3.F.1.6) 21 mancal para eixo da afiadeira de serra; 
2.3.F.1.7) 42 tampas do mancal de escova; 
2.3.F.1.8) 7 pinhão dez dentes; 
2.3.F.1.9) 9 engrenagens 16 dentes e 9 engrenagens de 26 dentes;  
2.3.F.1.10) 5 roldanas da caneca do extrator - extrator de soja; 
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2.3.F.1.11) 69 guarnição de couro em U, diversos tamanhos; 
2.3.F.1.12) 11 rolos de gaxetas interfonadas;  
2.3.F.1.13) 02 capas do rolete da maquina pelletizadeira;  
2.3.F.1.14) 09 extrator netzsch – usado no tratamento de safluentes;  
2.3.F.1.15) 14 polias, diversos tamanhos, sem marca;  
2.3.F.1.16) 190 martelos para moinho; 
2.3.F.1.17) 02 cortadores P-100; 
2.3.F.1.18) 02 chapas de aperto P-200; 
2.3.F.1.19) 04 separadores, 24 facas triangular para decorticador, 02 cortador, 02 colares de entrada, 
03 ímãs, 01 cabeçote de costura industrial Matisa, 24 curvas preta 90 graus, diversas expessuras, 46 
flange de 1”, 4 flange 6” e 8 flange de 8,5”; 
 
2.4) Parte 4: 
2.4.A)  Prédio Central: 
2.4.A.1) Uma mesa na cor bege, em madeira e fórmica, medindo aproximadamente 3,00 m x 1,20 
m em bom estado de conservação; 
2.4.A.2)  Uma estante, mostruário em madeira e fórmica, duas repartições, presa na parede, em bom 
estado de conservação, medindo aproximadamente 2,00 m de comprimento por 1,00 m de altura; 
2.4.A.3) Um chapeleiro em madeira, medindo aproximadamente 2,0 m de alteura por 1,00 m de 
largura, com espelho, ganchos para pendurar chapéus, divisória para guarda-chuva utilizada como 
floreira, parte inferior apodrecendo em virtude da umidade; 
2.4.A.4) Dois conjuntos de mesas, duas faces com divisórias e bancada aérea centralizado, de 
madeira e fórmica na cor bege, seis gavetas cada face, medindo aproximadamente 2,00 m cada face, 
em bom estado de conservação; 
2.4.A.5) Uma mesa de madeira e fórmica, com três gavetas, lateral fechada, divisória, bancada 
aérea, em bom estado de conservação; 
2.4.A.6) Um armário, em madeira, cor cerejeira, preso na parede, medindo aproximadamente 1,10m 
por 0,90 m, em bom estado de conservação; 
2.4.A.7) Um balcão de madeira, cor cerejeira, medindo aproximadamente 1,50 m por 0,40 m, em 
regular estado de conservação; 
2.4.A.8) Duas mesas em madeira, cor cerejeira, seis gavetas, medindo aproximadamente, 2,00 m 
por 0,80 m, em regular estado de conservação; 
2.4.A.9) Um armário de madeira e fórmica, com bancada, 4 portas de correr, medindo 
aproximadamente 2,50 m de comprimento por 0,40 m da largura, uma divisória interna, em bom 
estado de conservação; 
2.4.A.10) Um armário de madeira, com bancada, duas portas, uma divisória, medindo 
aproximadamente 1,50 m de comprimento por 0,40 m de largura;  
2.4.A.11) Um armário de madeira, com duas portas de correr, três divisórias internas, medindo 
aproximadamente 1,60 de altura por 0,40 m de largura, em rgular estado de conservação; 
2.4.A.12) Um armário de madeira, com duas portas de correr de vidro, medindo aproximadamente 
2,00 m de comprimento por 1,50 m de altura, com duas divisórias horizontais e diversas divisórias 
verticais; 
2.4.A.13) Um conjunto de armário com bancada, divisória em cima do balcão e porta, de madeira, 
duas portas de correr, uma divisória interna, medindo aproximadamente 1,20 m de comprimento 
por 0,20 m de largura; 
2.4.A.14) Um armário de madeira e fórmica, duas portas, uma divisória em bom estado de 
conservação; 



2.4.A.15) Um balcão de madeira e fórmica, duas portas, uma divisória interna e três gavetas, 
medindo aproximadamente 1,80m por 0,60 m da largura; 
2.4.A.16) Um mesa de madeira e fórmica, com divisória em regular estado de conservação, 
medindo aproximadamente 1,20m por 0,80 m; 
2.4.A.17) Uma mesa de fórmica, cor bege, pés de ferro, medindo aproximadamente 1,80m de 
comprimento por 1,00 m da largura em regular estado de conservação. 
 
Os bens descritos no item 2 supra foram avaliados  conjuntamente em R$ 5.000.000,00 (cinco 
milhões de reais) e, conforme determinado e fundamentado nos autos, serão vendidos somente de 
forma englobada. 
 
Há fotos anexadas nos autos de penhora e avaliação. 
 
Nos termos da lei e conforme despacho exarado nos autos, quem pretender arrematar ditos bens 
deverá comparecer no local, dia e hora mencionados, salvo se preferir utilizar a Internet por meio da 
ferramenta que porventura estiver disponível, observando nesta hipótese as regras divulgadas no 
endereço eletronico http://www.arealeiloes.net, ficando ciente de que o lance inicial a ser ofertado é 
de 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação, sendo que, findos os lances e se outro maior 
não houver, estará automaticamente aceito e a venda, concretizada.  Se o lance atingir valor inferior 
a 50% (cinquenta por cento), estará condicionado à liberação pelo juiz da execução. O leiloeiro 
designado fará contato imediato com o juiz responsável pela condução da respectiva execução, 
obtendo, se o caso e formalmente, o deferimento da arrematação pelo lance inferior a 50% 
(cinquenta por cento) do valor da avaliação, seguindo-se os demais atos próprios da expropriação. 
Ficam autorizados os leiloeiros nomeados, devidamente identificados, a efetuar visitações aos locais 
dos bens submetidos à hasta pública, acompanhados ou não de interessados na arrematação, 
podendo tirar fotografias e divulgá-las, independentemente do acompanhamento de Oficial de 
Justiça designado pela respectiva Vara. É vedado ao depositário criar embaraços à visitação dos 
bens sob sua guarda, sob pena de ofensa ao artigo 14, V, do CPC, ficando desde logo autorizado o 
uso de força policial, se necessário.  O licitante vencedor, que não seja o credor nos autos, deverá 
depositar, à disposição do juízo, o valor total da arrematação, sendo no ato o sinal de 20% (vinte por 
cento) e no prazo de 24 (vinte e quatro) horas os 80% (oitenta por cento) restantes, perdendo o sinal 
dado caso não comprove o depósito complementar (CLT, artigo 888, parágrafos 2º e 4º). Além 
disso, deverá depositar em juízo a comissão de 5% (cinco por cento) sobre o valor da venda devida, 
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Caso a arrematação seja concretizada por aceitação do lanço 
oferecido pelo meio eletrônico, sendo assim inviável a tomada de sinal em mãos no ato, o licitante 
vencedor fica obrigado à comprovação do depósito do valor integral no prazo de 24 (vinte e quatro) 
horas do encerramento da hasta, sob pena de multa equivalente a 20% (vinte por cento) do lanço 
que fora ofertado e aceito, aplicando-se por analogia o disposto no supracitado artigo 888, 
parágrafos 2º e 4º, da CLT. A multa, revertida em favor da parte credora e da empresa leiloeira 
(5%), será executada em autos apartados, formados a partir de certidão em breve relatório expedida 
pela Secretaria. Por se tratar de imóveis, o pagamento da arrematação poderá ser parcelado, e nesse 
caso, observada a lei, o arrematante poderá submeter a proposta que tiver à apreciação do juiz, que, 
atento aos princípios da celeridade, economia e razoável duração do processo, bem como ao espírito 
que norteou a disciplina do artigo 690, § 1º, do Código de Processo Civil, examinando as propostas 
porventura apresentadas, concederá o parcelamento que entender mais adequado e facilitador da 
concretização da venda, com ou sem a exigência, em se tratando de imóveis, da parcela inicial e no 
ato de 30% (trinta por cento), a que alude o artigo 690, § 1º, do CPC, de maneira que satisfaça o 
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credor – finalidade, aliás, precípua da execução – e também evite que futuras e reiteradas tentativas 
frustradas de alienação judicial só venham a onerar mais ainda os proprietários dos bens imóveis e 
executados, haja vista o acréscimo da dívida provocado pelas atualizações dos valores devidos. 
Mediante a comprovação da quitação do imposto de transmissão, nos termos do artigo 703, III, do 
Código de Processo Civil, expedir-se-á no momento oportuno a competente carta de arrematação, 
em se tratando de imóveis, com cláusula de hipoteca judiciária sobre os bens arrematados. A parte 
credora também poderá arrematar os bens, em igualdade de condições com outros interessados, 
prevalecendo o maior lance, sem exibir o preço, exceto se este exceder o seu crédito (artigo 690, §§ 
1º e 2º, do CPC, combinado com o artigo 769 da CLT). Nos termos do artigo 888, § 1º, da CLT, 
terá ainda a parte credora preferência para a adjudicação. Havendo licitante, o pedido de 
adjudicação deverá ser formulado durante a hasta (e não depois), igualando-se ao maior lance, o que 
possibilitará ao interessado, em benefício da execução e no interesse da parte devedora, majorar a 
oferta, até que prevaleça a arrematação ou a adjudicação. Em caso de adjudicação, durante o leilão, 
e/ou arrematação pela parte credora, a comissão será paga, nos próprios autos, pela parte devedora. 
Quando o leilão, não obstante realizado, tiver suspensos os seus efeitos, o arrematante estará 
dispensado do depósito do sinal, devendo efetuar o depósito integral no prazo de 24 (vinte e quatro) 
horas, após notificado para tal, uma vez resolvidos os incidentes. Anulada a arrematação ou 
deferida a adjudicação ou a remição, será restituído ao arrematante o valor depositado a título de 
comissão. Quem pretender remir a dívida, nos termos do artigo 13 da Lei nº 5.584/70 e na forma do 
artigo 651 do CPC, de aplicação supletiva na execução trabalhista, por força dos artigos 769 e 889 
da CLT, este último combinado com o artigo 1º da Lei nº 6.830/80, deverá comprovar o depósito do 
valor integral dos créditos exequendos, acrescido das demais despesas processuais, tais como 
custas, editais, honorários periciais e outras, até a data e hora designados para a hasta pública, 
excepcionalmente vedado para tal finalidade o uso do protocolo integrado. Nesse caso, arcará com o 
pagamento, à empresa encarregada do leilão, da comissão de 5% (cinco por cento) do lance inicial 
ou, havendo lances, sobre o maior valor ofertado, conforme art. 11, inciso VI, do Provimento GP-
CR nº 09/2005, exceto se comprovar o pagamento da dívida e demais despesas processuais até 20 
(vinte) dias antes da data designada para a hasta pública. O acordo celebrado entre as partes com 
desconstituição da penhora e consequente sustação da hasta pública importará no pagamento, pela 
parte devedora, da comissão de 2,5% (dois e meio por cento) sobre o lance inicial ou, havendo 
lances, sobre o maior valor ofertado, sendo que ela se eximirá do pagamento da referida comissão 
somente se o acordo for apresentado em juízo até 20 (vinte) dias antes da realização da hasta, 
excepcionalmente vedada para esse fim a utilização do protocolo integrado. A dispensa do 
pagamento de comissão, se observada a antecedência supracitada, de 20 (vinte) dias,  no caso de 
remição ou de acordo, não exonerará a parte devedora do ressarcimento das despesas havidas pela 
empresa leiloeira, cuja quitação, a critério do juiz, poderá se constituir em condição para a sustação 
da venda judicial do bem, caso tais despesas já estevam comprovadas nos autos. As custas de 
execução, previstas no artigo 789-A da CLT, são de responsabilidade da parte devedora. Os 
embargos à arrematação, de acordo com o art. 694 do CPC, não terão efeito suspensivo da venda 
realizada, considerando-se perfeita, acabada e irretratável, ainda que aqueles venham a ser julgados 
procedentes. Nos estritos casos do art. 694 do CPC, caso desfeita a arrematação, será a empresa 
encarregada do leilão intimada a fim de, em 48 (quarenta e oito) horas, depositar nos autos a 
comissão recebida. O prazo para eventuais embargos à arrematação ou adjudicação fluirá da data da 
hasta pública, independentemente de nova intimação. Na hipótese de embargos à arrematação ou 
adjudicação, o adquirente poderá desistir da aquisição, caso em que o depósito efetuado ser-lhe-á 
imediatamente liberado, sendo ainda que, caso os embargos sejam declarados manifestamente 
protelatórios, o embargante fica sujeito a multa, de até 20% (vinte por cento) do valor da execução, 



em favor de quem desistiu da aquisição, tudo nos termos do artigo 746, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC.    
Quanto aos bens móveis objeto da penhora ampliativa, consistentes em móveis, maquinário e 
equipamentos, a arrematação será deferida somente se recair sobre a totalidade deles, haja vista as 
peculiaridades e as justificativas já indicadas nos autos, o que levou o juízo a convalidar e 
homologar a avaliação conjunta dos referidos bens, no valor total de R$ 5.000.000,00 (cinco 
milhões de reais). 
 
Eventual compra direta, por iniciativa particular, que venha a ser aceita e concretizada implicará o 
cancelamento do leilão designado. 
 
Caso seja necessário, o juízo poderá determinar que o Oficial de Justiça e/ou o Engenheiro 
Avaliador auxiliem na identificação e entrega de todos os bens objeto das penhoras e avaliações, 
conforme os autos e o presente edital. 
 
É da responsabilidade das executadas arcar com as despesas de remoção de bens que se faça 
necessária em decorrência de arrematação ou adjudicação que não os abranja. 
 
RELAÇÃO DAS CARTAS PRECATÓRIAS EM APENSO E RESPECTIVOS CREDORES, 
SEGUINDO, NESSA ORDEM, O NOME DO CREDOR OU O AUTOR DA AÇÃO, O NÚMERO 
DOS AUTOS NA VARA DO TRABALHO DE RANCHARIA, A VARA DE ORIGEM E O 
NÚMERO DOS AUTOS NA ORIGEM: Antonio da Silva Costa, 42700-49.2008.5.15.0072, 53/SP, 
160-1995; Edson Vanderlei Clemente da Silva, 239-23.2012.5.15.0072, 5/SBC, 178-1993; Jobert 
Cruz, 259-14.2012. 5.15.0072, 50/SP, 1939-1992; Carlos dos Santos, 260-96.2012.5.15.0072, 
3/SBC, 678-1995; Edgar Braghin, 261-81.2012.5.15.0072, 3/SBC, 332-1994; Wellington da Silva e 
Souza, 262-06.2012. 5.15.0072, 3/SBC, 1328-1992; Ademar de Moraes Santos, 263-51.2012. 
5.15.0072, 3/SBC, 262-1995; Luciano Wagner da Silva, 264-36.2012. 5.15.0072, 3/SBC, 828-1992; 
Manoel Levy Leite, 275-65.2012. 5.15.0072, 4/SBC, 333-1994; Urbano Alves Galvão, 274-
80.2012. 5.15.0072, 4/SBC, 178-1993; Sueli Quiterio Dias, 271-28.2012. 5.15.0072, 4/SBC, 216-
1995; Errico Capone, 272-13.2012. 5.15.0072, 4/SBC, 487-1990; Gabriel Vieira Ribeiro, 273-
95.2012.5.15.0072, 4/SBC, 1758-1993; Jose Lindoval Lucena Correa, Oficio à fl. 727, 1/SBC, 845-
1993; Jose Felismino, Ofício à fl. 735, 1/SBC, 345-1993; Elizeu Luiz dos Santos e outros 2, 253-
07.2012. 5.15.0072, 5/SBC, 1521-1994; Bento Costa Rodrigues, 305-03.2010. 5.15.0072, 2/SBC, 
1108-1989; Rogerio Ribeiro da Silva, 308-55.2012. 5.15.0072, 2/SBC, 179-1993; Antonio Pereira 
da Silva, 311-10.2012. 5.15.0072, 36/SP, 1890-1996; Edemar David, 366-58.2012. 5.15.0072, 
5/SBC, 1935-1993; Jose Gamberini, 374-35.2012. 5.15.0072, 1/SBC, 1451-1993; Ademir 
Venturini, 479-12.2012. 5.15.0072, 3/SBC, 179-1993; Delso da Silva Rodrigues, Petição à fls. 
945/950, 18/SP, 1234-1994; José Nagy, 600-55.2003.5.15.0072, 70/SP, 2044-1994; Mariano José 
de Melo, 20200-23.2007.5.15.0072, 56/SP, 1294-1994; José Fco. da Silva Santos, 35700-
42.2001.5.15.0072, 43/SP, 0642-1991; Ivanilson Pedro da Silva, 45000-86.2005.5.15.0072, 23/SP, 
0415-1994; José Cláudio Farani, 45000-91.2002.5.15.0072, 40/SP, 0917-1995; Rita Ap. Anunciato 
de Souza, 47700-35.2005.5.15.0072, 30/SP, 0893-1992; Ismael Loiola da Silva, 50000-
72.2002.5.15.0072, 29/SP, 0871-1992; Darivaldo Pereira de Jesus, 59500-60.2005.5.15.0072, 
71/SP, 1396-1994; Sônia Maria dos Santos, 59600-15.2005.5.15.0072, 71/SP, 1391-1995; Antônia 
Soares de Souza, 73000-96.2005.5.15.0072, 70/SP, 1077-1995; Lélio Moreira dos Santos, 87800-
32.2005.5.15.0072, 30/SP, 1942-1988; José Paulo dos Santos, 2300-27.2007.5.15.0072, 6/SP, 1228-
1994; Antônio Francisco Amaral Vilela, 35700-66.2006.5.15.0072, 34/SP, 0185-1994; Inácio 
Ferreira da Silva, 49500-30.2007.5.15.0072, 59/SP, 2258-1994; Everaldo Queiroz, 55000-
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48.2005.5.15.0072, 22/SP, 2059-1995; Sandro Silva Pascoal, 58400-70.2005.5.15.0072, 57/SP, 
1312-1995; Sebastião Teixeira Balmant, 65600-94.2006.5.15.0072, 24/SP, 1359-1991; Cleonice 
Biondani Ribeiro, 69700-92.2006.5.15.0072, 67/SP, 0706-1994; Freddy Escalante Justiniano, 
73700-72.2005.5.15.0072, 64/SP, 2711-1994; Severina Pierre de Paula, 76200-43.2007.5.15.0072, 
2/SP, 1594-1995; Simone Lapietra Diogo, 79700-88.2005.5.15.0072, 36/SP, 2146-1995;  Rosana de 
Castro Aljarila, 81500-54.2005.5.15.0072, 37/SP, 2370-1995; Benedito Resende, Ofício  (nos autos 
principais), 27/SP, 1906-1989; Catarina Gonçalves Bezerra, Ofício (nos autos principais), 37/SP, 
2354-1995; Sueli Regina Soares Silva, 54500-40.2009.5.15.0072, 71/SP, 0785-2007; Marino 
Guerra Leal, 59500-21.2009.5.15.0072, 71/SP, 1328-1994; Sind Trabs Inds Art Pap Papelão Cortiça 
SP, 84800-82.2009.5.15.0072, 4/SBC, 438-1992; Amadeus da Silva Nogueira e outros 31, 84900-
37.2009.5.15.0072, 5/SBC, 175-1992; José Fernandes Filgueira, 298-79.2010.5.15.0072, 52/SP, 
2218-1995; José dos Santos, 74-44.2010.5.15.0072, 60/SP, 1236-1995; Maria Conceição de 
Assunção Rocha, 805-40.2010.5.15.0072, Piedade-SP, 327-1993; Laerte Camilo de Souza, 29-
06.11.5.15.0072, 38/SP, 1249-1994; José Paulo dos Santos, 2300-27.2007.5.15.0072, 6/SP, 1228-
1994; Reinaldo Gonçalves Barbosa, 825-31.2010.5.15.0072, 10/SP, 1914-1994; Luzia Carvalho dos 
Santos, 10203-06.2013.5.15.0072, 50/SP, 1124-1995; e STI Papel Celulose Past Mad Papel SP, 
10021-83.2014.5.15.0072, 44/SP, 792-1990. Esclarece-se o significado das siglas seguintes: SP = 
São Paulo; SCS = São Caetano do Sul; e SBC = São Bernardo do Campo.  
 
Observação: Caso se frustre a tentativa de intimação das partes e outros eventuais interessados, 
inclusive o credor hipotecário, por qualquer dos meios legais (patrono, correio, oficial de justiça), 
ficam por este edital devidamente intimados da designação do leilão e do inteiro teor do presente, 
que será publicado em jornal e permanecerá afixado no átrio deste Juízo. Rancharia-SP, 16 de junho 
de 2014. Eu, __________________ (Maurício Farias de Souza), Diretor de Secretaria, digitei e 
subscrevi. 
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