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01 Setor das-Execuções Fiscais 
Fórum de Vdlinhos 
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Processo:· 650.01.2001.006638...@'/000000-000 
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Processo Antigo: 000173/2001 da 3ª. Vara Judicial. 

Grupo: 5.Fazenda Pública Municipal 
Ação: 51 O-Execução Fiscal (em geral) 
Dívida Ativa: 1101 A 110(/200·1/ 
Valor da Causa: R$6033,72 
Valor de Alçada: R$1184,98 
Data Distribuição : 19/09/2001 Hora: 12:08 
Data Redistribuição: 29/05/2008 Hora: 20:21 
Data Alteração : 21/11/2007 Hora: 12:44 
Tipo de Distribuicao: Prev•mção 

RTE: MUNICIPIO DE VAUNHOS 
ADV: ANA CRISTINA LIMA DE SOUZA 
OAB: 159902/SP 

ROO: ALLEGRO VEÍCULOS L TOA (NOVA DENOMINAÇÃO: TIVOU 
VEiCULOS L TOA) 
ADV: UILSON FRANCO 
OAB: 77374/SP 

Nº DE ORDEM: 02.01.2008/009513 
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MÁRCIO MÔNACO FONTES . 
TEL. FAX (011) 3101-2672 • CEL. (011) 8233-5353 • EMAIL 
marcio@monacofontes.com.br RUA CONDE DE SARZEDAS, 190 - CJ. 63 • CENTRO • 
SÃO PAU1LO • SP • 01512-000 
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PREFEITURA DO MUNICf PIO DE VALINHOS_. ·,,;' .,,""; ' 
. e Estado de São Paulo 1 8 SET - 00525/ 
. - . Secretdrid dos Negócios Jurídicos 

Fnno iJ .. 

"EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DI ITO DA VARA DA ---
COMARCA DE VALINHOS-SP." 

) 
R.A., defiro. Pago o débit em 5 (cinco) dias da 
os honorá · em 
Valinhos, 8-\ / 

ci~ação, fi xo o a!. " 
---''---_-10 . 

O MUNICÍPIO DE VALINHOS, por u representante legal , vem, com 
fundamento na Lei nº 6830 de 22 de Setembro de 1980, propor a presente CUÇÃO FISCAL, representada 
pela(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa, anexada(s) à presente, e que desta faz parte integrante, contra: 

DEVEDOR (A): TÍVOLI VEÍCULOS LTDA. 
Cadastro nº: 25.004/00 
Endereço: A veoida Invernada, 854 
Cidade: Valinhos Bairro: 

Certidão(ões) nº (s): 1101 à 1104/2001 
CEP: 13271-450 
UF:SP 

Requer, pois digne-se V.Exa. de ordenar a citação do(a) devedor(a) ou a quem de 
direito para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar o débito apontado na(s) Certidão(ões), atualizado monetariamente, com os 
acréscimos legais, honorários e custas processuais, ou garantir a Execução na forma do disposto no artigo 9º da Lei 
6830/80, sob pena de penhora de bens suficientes para integral satisfação do débito, autorizado o Oficial a cumprir as 
Diligências na forma preceituada no§ 2º do artigo 172 do Código de Processo Civil. 

Requer, por fim, a fixação dos honorários advocatícios. 
Nestes termos, dando à causa o valor de R$-6.033,72 

corres ondente: IPTU de 1997 à 2000 

1 

PRINCIP~L R$- 3.434,42 
CORREÇAO R$- 514,44 

1 lVíULT A R$- 789,70 
L JUROS R$- 1.295,16 

calculados até a data da(s) Certidão(ões) e sujeito(s) a atualização na data do efetivo pagamento. 

P. Deferimento. 
Valinhos, 12 de Setembro de 2001. J 

·~e_/ 
ANA ELISA Ll~~E SOUZA 

Departamento de Exe1J;f.o da Dívida Ativa 
Procuradora - OAB/SP nº 159.904 



PREFEITURA DO MUNICIPIO 
SECRET1~RIA DOS 

EERfI·DA8 DE 
NEGOCIOS 

DIVIBA 

DE VAL..IMHOS 
JURIDICOS 
A=J=-IVA 

C:::: ;:.:TI F I C () l'I D~:> qu.•:-?:, 1·~:-'V(·:·melo o::; ,:1s~:;i-:mt<:-rnc-:·!nt.o·::; do n::•(.:i:i.~:; ·1 •• 1--·.:~· 

prapr10 d~ Inscr1cao de divida a~i~a. de confGrmid~de cum le1 Municipal 
l•!1ro. :i.'?:·:;t(·:· d\,·! ;;o c!i:-:-: Uutul:lt'·o de :t</fl:·:;:, C:Ofll <':l.'..;; 1:;ost(':!r·:i.01r;::-~~:, i:\J"t(-::'lr <?IC:D(·?.•:;n 

e: 0::) n ·=·:. te: .. :• n {:\ d (:'\ te( :• Et e! :1. '.' :i. d "' <:d:i<:U X o d :i. :;; e Ir '."LilLI. fl<:H:I <:\ ' ll d ]. ffi D CH" t i:Hl e: J. ,,.. J e 
RS 1.475.69 rHUM MIL E QUATROCENTOS SETE~1A CINCO REAIS E SES~~ 
NTA NOVE CENTAVOS ************~W*********~****************************lq 
do ~xercicio de 1797, oroveniente de IMPOSTO TERRITORIAi_ URBANO 

C O l··! T F-: I D 1 .. 1 J f".l T L 
1'1c;,1ll:.-!·-· r J' 'v'tiL .. 1: 'v'[ 1 CU!...D'.·) 1 ... TD(1 
Lom1:!· .. 

enttea~ - AV .. INVERNADA , 8~4 

O?~.= ... ()()t..)/()0 .. ·7 

CEF'--1:T?7:t. ·-.q~,(l C:i.d<:i.dc?.--VAL.IMHDS UF···-SF' 
!...o r: <:\ .l. :i. z ·="e .:1. o 
ComDl(?.mE·n·.:.:::> ... 

do :i.movt:-:1 AUTO ESTR.FRANCISCO VON ZUBEN 00000 
'ü<:1:i.1" 1'·0·-·i'!í~COES 

01.•.<:\d r <:1 .... 00I I l...ote~:;-·000~:) 

J N s e R I e A o N A DJVID1~ 
Lo tE«.:\mc:·~n to···Cl··lt1C(1J'.;:(.~, Dt1F l"-lf.'1COEB 
t1TJVt1 

Numero da inscricao-001807 Data-02/01/:1.998 Livro-0002 Folha-0165 

~ivida essa Ja atualizada aara o mes de Setembro de 2001 .. e suJeita 
i:\D:O> i:\Cl'"·?S C. :LilHJ!5 d E• j t •. u··i:E: mon~;: tc"llrJ.O::; de :l/~ .,:-,o iii<?.;; !' CC>n t.::H:I Q;;; po1·· ií\e!;; •Jl..I f1r :':'•. -· 
c~G~ e ain~a multa d~ 2C%. bem como atualizaçao monetaria de acordo com a 
T .. F:. Ua :· 1"'1<:l. ·fonn<:°l d::1 l...<-:d. i::·c:·~d(:.:)1- ;;,l 1--ln:i .. n:t.fl/(yj_ (<:.te-;:· C) (·:~X·'.'·!"'C::l.C:í.O ·y':i.sc:<:d. ck-' 
1?Q1). A oartir do exercic:io de 1992~ 2plicando-se a variacaG mensal acu
mulada de I.P.C .. - F.G .. V.; e a parli1· ciD exercic:io de 1993, aplicando-se 
<:1 !:; fliE<:;i11i:\!:; '.!<':\ I" :1. ::\COI''~::: (;~ ,;( u" F .. I n r~" ( l..Jn :i. d <"lcf E· F :i. ~:; C<:11 d f:! i:~c-:~ fc-:~1-·<.;!n e :i. <':\ cl o~::. TI'' :i. bu ·':.o·;;; 
F·~:-:ck .. r«;;:i ::; ) L..::·!.i. nr·o .. B~5E)~:·>l?:I. .. A <.•.tu<:d :i.Z<h.<:i.o mor1(:;!·1:"""'··:1-<:\., o~:; jcuros mcn·-;:i.t.cw10~:; 

--:: .:1 ffu.'..t<:· :i.nc:i.dt.dn ~;:.o~::-n::- \.l v,,'\J.O!" :~ntf~<-11 .. ,?\l elo debito:, tudo cci.lc:ul<:1do !:;obn·;) 
,;t :i.inpo1··L:ln ':::i . .::\ di·'~·.;:i.ci.::1 ,;., tE·: o S(:-~u ,:i ,;,q,'\tT1F·!n to ·f:i.n,:\l. 

;,. E !": O 1 ... ; ~~ T F~ P.1 T I \./ D D [ 1... P1 t··l C P.1 :v1 E I··.: T O 
IMP .. TERRITORIAL 67.97 
F'a1· .. '.J(-:-.•n cJ.HH·:·!n to 

0:1. 16/01./:l. 9(// 
í) ~: :i. o/ 02 / :1. S' <j"/' 

()~") :l. 0/02)/ :J. '7'?.7 
04 :1.0./04/ :1. <y</7 

(\/; :l.0/()ó/:!.?97 
07 :l.C:/O'f'/:1.99/ 
08 :l1/0B/:l?9? 
09 :1.0/09./:1.'??7 
l() :1.0 ·:;0/1?97 
T OT ti:[<:) 

TOT1~L D,~, D:f.'..,.'IDP.r····> 

Pr·:1.nc:i. D~ll 
(~;.'/ .. 97 
.:::;1, 97 
67 !.97 
~Ç/ !' ?"/ 
ó7 ~· 97 
l) ·7 ~I ~.;'t "'/ 
{·:,·? 11 ·-;·7 
' •• ., (04, ... , 

.;:) , !• ")" / 

(.7,97 
1:.·7, ?'7 

Cor· r·F: c:.::\O 

17 ., !5B 
:1.7 :• ~::in 
l 7, !'.H:1 
:1.·7:, 5C 
:1.·7 !'~:.=,E: 
:1. ·7 !I ~::)f~ 

:J. "? !( ~:I~~~ 

:1.7:. ~'.\B 
1 '.7, 5B 
:1.7" 58 

17:=:. ~no 

VAl...ll··IHOS O~'• 

Emitida pela Secao da Divida Ativa/D.E.D.A" 
da Secretari~ dos Ne qoc1os Juridicos 

11t.t.l t-i:\ 
:1. '?, :1. :1. 

17 ~ :1. :1. 
1 ~:· ., :J. l 
:1. 7 !' :t.1. 
:1.7!, l:I. 
:1.7:, :1.1 
:l. '7 , :1. :1. 

:t 7 !• :!. :t 
i·7:•11 
:1.·7: 1.1 

:1.7:1.,:1.0 

.. 'Ju 1··0 ::; 
l~~:j, '?é) 
.q.7" <y(: 

tp, º~' 
1.~f.) ,, :1. ()• 
t~ :=.=, :• ::V·I 
til~. :• 1.ir; 
t:.~:·:·:. ,, t.":.~':) 

I.~. ~:~ !' '? '? 
4:1. :,C:>l 
l.~.1 :• ()(:, 

lM<J :,09 

d(;:; ~;~. ()() :1. 

~.,,,.-"f'l"'t~,. d -::·t 
i/ 



PF~EFE I TUW~r DO 
:JECRETAl=\:I~1 Dtm 

EERTIDA8 

MUNICIPIO 
l'·IEGOC I m> 

DE DIVIDA 

DE VALIMHrn:; 
.-.n.m I D I cm:; 
f~l=TVA àº~ 

1 .. ,,.) . • .-, ,;r\ hh1.. :: .1. .l.ü,:., ,:.C 

C E R T I F I C A M O S que~ revenda os assentam~ntos do registro 
proprio d~ lnscricac de divida ativa, de ~o~formiciAde com lei Municloal 
!·11 .. ~:i .. ~::_;;.:·:~f.t! dE· :?O cli0 Dutul:wo di"' :l9B::>!; com .::1.·::; 1:)o~:;te1'·:i.01'·:-:!::; <:..l·h·:!1".:,i.c:D(·~·::,!. 

cc..n ~; t<:". !• n .:·t d,~ t«:t ~ e•. d i ·,; J. e!:'.\ ú ba i X o d :J. ·::;e 1'· J .. n :i. n d<:I c:t ,, 1 l ·::•. :i. m por· tan e: :i. ,;., d~~· 

Rt 1 .. 643~45 (H~~ MIL E SEISCENTOS QUARENTA TRES REAIS E QUARENT 

~ CINCC CENl'AVOS *****************************************************)• 
do 2xerc:ic10 de 1998, pr0veni2nte de IMPOSTO TERRITORIAL URBANO 

C O N T R ! B U I N T E 
:·.trn1ie .. r:::'v'Cl...J IJETC~ .. 11...n:::; L.TD('i 
t orrq:• ... 
EnJereco ee ~ntreqa - AV .. JNVERNADA , 854 
Com 1:11 (:~m(·:·H"1 tn··· CEF" .. :!. :·:)~':? 1 · .. <'.!. ~'.'.() C :i. d <:V:! F:! ... \.)(:if ... I i·-IHOE; UF ··· ~~;!: ' 

Locallzacao do imovel AUTO ESTR .. FRANCISCO VON ZUBEN 00000 
Com D :1. \·:1mc:·1n to 
t;i, v:i.i! 1· a .... OOI I l...•.Jtf2s ... 000:::) 

D«:t :i. , ... n:i .. +l(~1CDE~3 

Loteamento-CHACARA DAS NACOES 
I N S l R I C A O N A D I V I D A A T I V A 

Numero da ln~c:ricao-002019 Data-02/01/1999 l...ivro-OOO:l Folha-0184 

~ivida essa Ja atJalizada para o mes de Setembro de :?001~e sujeita 
ê".o·::: .::1c:n·:·1:,,c:i.mcVi:; d E· j ur·os mc>r-.c-::t.:,\r·:1.o::; ele-::· 1/:0 ::\D mE!S !• ccin t<:\do~:; pcw fíl(·:·'::; ou ·fr·.;: .... 
,;:;;•.D:,·:.;. <:\ ... ncl<:). mu.l.tE•. c!E~ ~::o~;., bf.·?m comei .:1tu.;:1.l1i:<:\C<:lO morH')t<:11"i,:i eh·:~ .;1.c:on:lo c:om a. 
T.~ .. D., na forma da Lei Feder~] Nro. 8177/91 (ate o exercicio fiscal de 
1991) .. A çartir cio exerc:ic:io rle l992, aplicando-se a variac:ao mensal acu
mulada do I.P.C. - F.G .. V .. ; e a partir da exercicio de 1993, aplicando-se 
.:.~:: flH .. ·?·,:;m;,1~;; V<':'d'·:i.c':•.CCH·:·?'.'; d-.:•. l.J .. F. I .. F: .. (U11id,:\i:IE·! F:i.~:;.c:;:d. lÜ:·: i:;:(·::"f'(·:·:•n·:·:nc::i.c\ dos T1r:i.buto~:; 

Federais) Lei nFa .. 8383/91. A atualizacao monetaria~ os Juros moratorios 
\'!! ,;1. m;.r.:i.t<:\ :i.nc:i.di:::m ·:;;.ot:<;r~:: o V<:\lOI'' :i. nt(·:ô•CJ!'',':\l ,:lo c'r.:::b:i.tn!' tudo C:dlcul.;\do sob1re 
ci importancia devida a~e o seu pagamento final .. 

D [ M e ,. ·! E: T F\ .::i T I \ 1 e D F !... A 1-·l e 1".i !"! E H T (} 
n?: F . T :::i:~ r~: I -:-e r~ :u·~.1... 
F' ::u ~ 'v\::• n c:i. me-:·: n to 

O'!. 1. ó/ C :l. /::."'''?D 

·'.)ó :!. O/Oó/ :!. <J-<)"C 
:)'? :1.0/07/:l.??D 
on :l.O/OB/:l.99B 
O'::.' :l.C•/O?/:I '?9::! 
:l.O :l.~·:'./:1.0/:l.??H 
j, :1. H)/:f. :!./:I. ';.H)(:3 

:LO/ :1. ~;.~/ 1 <;"(ln ·1 .-, 
.1 • ..C.... 

·:TJTt1I~'3 ............ > 
TOlAI... DA DIVIDA-> 

~:> ~:) !I ::.3 /..~ 

7:::> 1 :·:~~ 

º? ::.~ ~· ::~') .·~i 

7 ~~~ ~l :·:~ l~ 

~;· ::1 ~· ::·A 
T·:;., ;·;)t..~ 

'? ::-; !I ~:)li 
'?:::')., 2-;4 
~l :·:·) , :.-:·; I~ 

~:-·::;·) !l ::;·)L.} 

;:J·,3 !I :·:>!.:!· 

:L ~·:: !' ~=-~; :·:~ 

:L ~.: ·~ ~.=1:3 
l ~·:: !' ~-:,:_:·) 

:t ;..~ !I !.:.:1:.":) 

:1. ~·:~ ,, !.=.:.:·:) 

:t ~·:~ !I ~:.:, :·:·:: 

:L ~-;~ !' ~=.1 :·:> 
:t. ~-.: !' ~=.1:::. 

:L ~--~ !' !.:.:. :·:) 

l ;;~ , ~=.:, ::> 
:t ~.~ !' ~.) ~:~ 
:1. ;:: :• ~::. :.1 

:L ~.\O:• :·::ó 
:t .. f.A ~:i :• 4 :~. 

VALJMHm> 

Emitida oela Secao da Divida At:i.va/D.E .. D.A. 
:!a SE·C.1"·1:·!'l.,:1.1-'1.ê•. do~:; HE•9oc:i.o·:::. ,"Ju1r:i.d :1. c;:1~:: 

f'· ·~ ... · ... i 

l•!u.l t.;1. 

:l.7 ~· :l. ·7 
l'/ !' :;, J 
:1.·7 !1 :1.·7 
l7 .. l7 
:l.7~,:1.7 

:1.7, 1·7 
:1. '?" :!. / 
:!. '/ !' 1 '7 
:!. ? , :I.'? 
:l.7!,:1.7 
:Lº/,l'/ 
1·7~,:l.'l 

;::06 ., 04 

,Ju1-·n::; 
~.'íB ~ ó4 
::>7, ·;'E} 
~::. .:) ~ \~) :~·=~ 

~:') ~:.; ~I ~«:~ () 
:·:)/.~ !• :.JI.~. 

:·:) :·:) !' .q D 
··,v·"'r ,I' · ·.-. 
... ).t. .• • , (:) ••. / 

:·:):!. !' '/7 
:·:-:o!. 9:!. 
~.:.o .. o ~.1 
:?9:, :!.(? 

l~Oé> !• 97 



i::- 1:~EFEITUf-i:P.1 DO 
::;)ECRET(iRIA DOB 

CEF~T-I-DAO 

MUI-! I CIP I O 
MEGOCIOS 

DE DI VIDA 

DE Vt-"11...IMHOG 
,JUR I DICOS 
AT·IVA 

1'-lrW: :1. :1. o:::V20() :1. • 

C E R T I F I C A M O S que, revendo os assentamentos do registre 
i:;.n:Jrw10 de:·: l:ns:.c1rJ.C<:l.D ci0::-:> div:i.cle\ <:\tiva!, d<:! (~Cm for·mi.cf,:i.clE' cc;m ] ~:-n Mui"1:i. ·::J.pd1 
Nro. 1934, de 20 de Outubro de 1983~ com as posteriores alteracoes 
consta , na dat~. 0 d1v1d~ aba1xc d:iscrim1nacld~ na importanc:ia de 
R:r. :t .. '.'.'•'.?::. !•~;-~r"f (!··!UI"! !v;:u. .. i:: OUil'-!1-l!?::HTO~:; VIl-lTE L!fYI F~F.;I'.~) 1::: VI'·ITE 01..J(.'fl"RO 

c=NTAVOS ~*****~*************************************~***************), 
do e~ercic:io de 1999, proveniente de IMrOSTO TERRITORIAL URBANO 

C O N T R I L U 1 N T ~ 
Nume-TIVOl...1 VE I CULOS LTDA 
Cump··· 
Cnderec:G ci~ entrega - AV.INVERNADA , 854 

Ci:\cl···· 

Comalemento- CEP-1327:1.-430 C1dade-VALINHOS UF-SF' 
Lccal~zacao dG 1movel AUTO ESTR.FRANCISCO VON ZUBEN 00000 

)?::.::i. ir· 1,·0···· 1·--!(~1coc:,; Cc:.m p l ·~~m.::!n to 
Gh.~cld I'. '"\ ····00 II 
I ,,: ~=; e r~ :r 

L0tes-0003 Loteamento-CHAGARA DAS NACDES 
C A O N A D I V l D A A T I V A 

Numero da inscricao-002374 Data-02/01/2000 Li~ro-0001 Folha-0216 

Divida essa jtl atualizada para o mes de Setembro de 2001.e suje i t~ 

,:'lo·::; .::\c:r·..-=:!scimo::; ck: .:i t•.i--·os mon~''•t.::11-:i.o'.:; cl<-::· ::.;;~ ao ilH·:·! ·::;, cem t«:\Uos Do1·· fn(·:!'.:> ou f1'".::1. ... 

•::i:to :• 1·:·:· r,l .i.1 .. P.li:\ mu 1 t.:1. ck:· ~:'. O/:.!, bem ;: orno <:<. tu<:1.l :i. z,:i.c,:\o mnr·1et..:t 1,. i<:l de~! ,:\cor·do com .;,. 
T R. D., na fnrm~ da Lei Federal Nro. 8177/91 (2te o exerc:icio fiscal de 
1991~. A 0ar·tir cio e)er~icio d0 1992, aplicando-se a variacao mensal acu-
mu 1 <:'..::l <i\ cl o I "F" e. .... F:· "G" 'v'" ; (;'< <ó! 1:><:\. I'" t 11"' d o E· X(-;~ r· e: :i. e: :i. D d<-:·! :l. 9?:·:-; !• <°:"\ p 1 :i. C:i:\f'"; d o····~:;E:,. 
as mesmas v2r:i.~coes d2 u.r.:.R. (Unid~de Fiscal de Referencia cios Tribdtos 
F•:-::-. .. 1•:,~1 · .-: .1. ::>) !. ... :·:·! :1. n v o. ff.":~ff.:1/9 :1. .. A "' tu<:11 :L z <:•. c:<:10 mon i:·:?·l..<:1 i' :i. ,;· •.. , os 1 tlr·1:ifo mo v·<:1 to,,. J o~:; 

~::· .,i. m1.1 ::. t.,, .1. n e: :i. d.::·:"n ::.;.:ib1··f.·! o v2d. 01· :i.11 \.c09 1-<:d do d~:-? b:i. to!' tudo c:;:d. c:u 1 <:\d o sol) t,. <:·: 
.;,\ J.mpo1-·l:.<'lncj.6\ cl(~:· ·v:Lcl;; .. .: .. t.E· o ~:>c·:~u p<:\c.:.1,:\liH·::n t.o "f':i.n-:\l. 

Di:::MOM~:;TF~ 

n·:r· ª TEl~:r~:i:-;·Drn AI... 
F' e:\ t.. Vt:·m e :i. fllE:rn to 

ü:l. 1. ;:vOL'·'.. '?9? 
o~:.~ :1.0/0~·:'. /:t 999 
o::~ 10/o~:>./:l9?9 

04 :t. ~-::/()4/ :1. 9?9 
()~_:, l0/0!'.'•/:1. 99<) 
06 :1.0/06/:1.999 
()"J :i.~::/0"?/:1.9<.;;.9 

()ü :!. 0/()0/ :l. ?9? 
O"l 10/0?/:l.<J'/? 
:l.O :!. l/:LO/:t.99<? 
::.:1. :l.0/:1.:1 /"l.?9'? 
:1.2 ~ O/L'.:/:L ·:;.:oq'-?' 
".T!TAIS ·· .. ··-···· ·· 

TOTAL DA DIVIDA-> 

t1TIVO DF L A N C A M E N T G 
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:1. o !I tl:":") 
10~03 
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VALINHOS 05 de Se t embro de ~.001 
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Chefe da Secao ~ ~ 1v1da~vJ 
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Emitida cela ~ecao d~ ~ivida Ati~a/D 
da Secretaria dos Negocios 1uridicos 
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DATA 

Em 0~ _l_l_I _I -º1._. recebi estes autos 

c-111 Cartôrio. 

~u. 'J . escrev .• subscr. 

l'ERTIDAO 

Certifico e dou fé qu~ o presente feito foi registrado sob 

11º 1 t ) {o / . e havrr confeccionado as tichas-fndice 
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noR lc.-n11os do Prov. 4198. nesta daJa. 

Vali11hos. ~/ __il_t _QJ_. 
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:LG J U/~~T A D A O~ 
Em ........ de ............... ........... de .. .... ... . 
. o "i A-R. lA Junto a estes autos. .. ...... ... .. : ... 

N t_--6~ n'vlO . . . . . . . . . . . .. .. .. . . . . . .. .. . . . . . . . .. . . . .. . . . .. ..... .. ...... . 

que seguelf- j . J f) 
Eu, .................... 4_f) .. _Escr., Subecr. 
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3º OFICIO JUDICIAL FORUM VALINHOS Ex:ec. Fiscal n2 173/2001 

RUA PROF. ATAUBA NOGUElF.A, NQ 36 BAIRRO SANTO ANTONIO 

13.270-660 VALINHOS SP 



DESTINATÁRIO DO OBJETO I DESTINATAIRE 
-- .;-... --? 

OU RAIS SOC.. f OU 

TIVOLI VEICULOS LTDA 
L 

13271- 450 Valirihos 

Citação ref . a exec. Fiscal n º l 7Y 2001 - 3 ª vara 

PAY!;. 

R BRICA E MAT DO EMPREGADO 
S NAT RE E L AGENT 

E. t:ENTREGA 
UN DAOE OE DESTINO 

B REAu OE DESTINATlON 

VEJA, DO OUTRO LADO, O r=Nnr=sn::rn Pll.R'.6. ns::vn1 11r1.n m::!::TE AR. ____ ...___ ____________ __. 
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Em ~fc1e ~~ 1 S T A 
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J)() Q_ f ) autos ao Dr. f Rfj{Jjf!A~ 
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PODER JUDICIÁRIO 
SÃO PAULO 

e o N e L u s ~ o 
Em 02/04/02 , faço estes autos conclusos:. 

ao MM.Juiz de Direito da TERCEIRA VAF.:A; 

Processo Fiscal 173/01 

Defiro o pedido rJe suspe s'áo do feito pelo pr·azo -
Escoado, d~-se vista ao e<eqüente. 

\Jl~ . •• ds. 

Juiz de Vara 

D A T A 
Na da ta st.q:n- a ~ 

Recebi estes autos em Cartório com o r. 
d r=>~p-r-h·J ~-im--=· cf.\._ 1 C"d- 1 d 

Escrev.: 

C.nllco e ~;!ª.~.~ 1.~. ~~~9-Y. . 
q_ .. __ ..A~ e-: ... .e& .... ~·-·~~·· ·· · ··· ···· 
dX~J,,'(1;'......... . .. ..... . . i.k ~ 
~.~ .. ~ ... ~ ... ~ .. ....... .......... ..... . 

,. ~ ....................... ............ •-··-··--;-·~~:}:i 
...... ;:- ·1~ ~~·-·· .. ···•"''"" t . __ .... ....... . e... e) . (~ _._ . ... . . . . ... • • ' ' . • 

. ··-· ~ ........... FJ~:. ~U • '~r 
9'!ll ............ ...... _ ....... ............ -··· 

·.!';ntJ :r'iu;rtn ~,-~,w ':::Jf(" 
- )'1.1 3f .... ....,., V~~..-
tt:O~ ,,.,._ 
~~ ~ c~11i e .,.. ;:'\ft,.~ ... "'' .~· ' 

.~t_.t'"'-'!)l" ··- ~ ,, . _ .. . 

eo.oe.001 
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PODER JUDICIÁRIO 
SÃO PAULO 

e o N e L u s ~ o 
~rr 19/junho02 . faço estes 3utos conclusos 

ao MM.Juiz oe Direito 

~R. RICARr HOFFMANN 

1:.screv.: 

~roces30 Fiscal 173101 

º"°' TERCEIRA 

• Coloque-se t3r 13 ~erde . 

) Cite-se o sindico . cor m ndado . 

'.j 1 -= \. • d ·:; -

Juiz de Vara 

D A T A 

Re c9bi estes auto em Car t ório com o r . des pa c ho 

.ac .1.ffts 

0 !·':::. l:.: .. ..: \ : . -~:... ( ! ,_-:;.,:t.. . . 

~ .. M .. ~ .. ~.t~ 
J 

gy ·~-~·- o-p. .... ~ 
'- . ' --~ -. . ;).' -o ( _, o .... . . ~ t.. ... .... - .... :.! - • b o ,,,,,.._-. -- . ~ ... .. \,..• ._• ....... '\.:. . . . . ~··· ..... .. . 

[_ClCi . .. ... .. ..... .. ...... -~ .. •. . 

- 'W .. • e-

/1 

60.06.001 
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OFICIAL 

PODER JUDICIÁRIO 
SÃO PAULO 

CARGA _17 J.UN 2002 
BAIXA 11 JUL 
MANDATO - -""'-i....:....c;... __ 

i 

JUIZO DE DIREITO DA TERCEIRA VARA DE VALINHOS / SP, Rua 
ProfQ Atalib a Nogueira nQ 36~ B. Santo Antônio - Fone : 

(019) 3871-3563. 

EXECUÇ-ÂÜ FISCAL nQ 0173/01 
EXEQUENTE: Município de Valinhos 
EXECUTADO: Tivoli Veiculas Ltda 
Oficial: Fr.io 

MANDADO DE CITAÇ~O 

O Doutor Ricardo Hoffmann. Meritissimo Juiz de Direito da 
Terceira Vara Cível do For o Di strital de Valinhos~ da 
Comarca de Campinas. Estado de S~o Paulo, n a forma da 
lei.." 

M A N D A 
J 1_tízc1 " aci 
devidament~ 

B. qual quer
qua 1 fo t
.;.ssinado. 

u m dos Oficiais de 
este apresentado. 

em seu cumprimento. 

Jus ti. r~a deste 
.in d o por mim 
CITE a. 

executada abaixa referida, na pessoa do sindico, pe l o 
inteiro teor da oeticào inicial e certidào da Divida Ativa, 
que oor cóD.ia(·:::'; acompanhêi(m) o presente. servindo de 
':ontxafé (s), i:::oeiTêl. que no prazo leqal de CINCO (05) DIAS. 
efetuelm l o pagamento do principal. na ordem de RS 
6.033.72. aos 12/09/01. acrescido das cominaçbes leqais. 

S!NDICO: VILSON FRANCO , Rua Barào de Jaquara nQ 1481. conj. 
173. Centro. Camoinas/SP. 

C U M P R A - S E . DADC; e p~~ <:f1?.do neste Ter-cein:l Ofício de 
~)a. linl1os . em ::-z· · ·: L/02 . Eu,/.~. (Mat- ia Vat-olina A. Zalochi. 

1 
GERAL DA JUSTIÇA j 

·- -"'""-....;:;;::::7 '----------·-·----··---_r 
! Item 4 11 É vedado ao oficial de justiça o recebimento dei 

1 1 

1 c:iua l ouet-· \_, ___ _ diretamente da parte. 1 

i I tern =· A identificacào cio oficial 
1 

!desemoenho de suas funcbes . 
1 

será 
1apresentacào de carteira funcional. 
! ~= dilioénc:i.~. Sa 11 

L . 

! 

de justiça. no 1 
1 

feita mediante 1 

em todas 1 
1. 

60.06.001 
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Proc.0173/01 mand. 1776 
Certidão: 

Certifico e dou fé, eu, Oficial de Justiça ao final assinado, que em 
cumprimento ao r. mandado, diligenciei ao endereço r. indicado, Rua Barão de 
Jaguara, 1481, conj . 171 , centro, F. 32364173, Campinas-Sp., ali sendo Citei a 
executada, Tivoli Veículos Ltda., na pessoa do sindico, Sr. Uilson Franco; 
Ciente ficou, por todo o teor do presente mandado, por mim lido, entreguei
lhe a contrafé este exarou o seu ciente; Valinhos, 10 de julho de 2002Ó- e. ~ 
Oficial de Justiça. 

01 dil.e 01 faixa(dist. Sup. 16 km.) 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS 
ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 
DEPARTAMENTO DE EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATNA 

SEÇÃO DA DÍVIDA ATIVA 

OFÍCIO nº 092/2002 -D.E.D.A./S.N .J. 

Em 28 de Agosto de 2002. 
Assunto: solicita informações 
Ref. à Execu~ão Fiscal ~73/01- 3ª Vara 
(P.M.V. x TIVOLI VEICULOS LTDA.) 

Vimos através do presente cumprimentando V.Sa., 
solicitar, por obséquio, com a possível brevidade, a fim de instruir processo judicial, cópia da 
matrícula atualizada do imóvel abaixo relacionado: 

- Localização do imóvel: Auto Estrada Francisco Von Zuben, s/nº, Bairro - Nações, 
Loteamento - Chácara das Nações. Cadastro nº 025.004/00. 7 

Solicito ainda, seja endereçada as informações no 
seguinte endereço: 

3ª Vara da Comarca de Valinhos - S.P., processo nº 173/01 - Execução Fiscal. 
Endereço: Rua Professor Ataliba Nogueira, nº 036, Bairro Santo Antônio, Valinhos -
S.P., CEP -13270-660. 

Sem mais para o momento, 

Apresento a V.Sa. protestos de elevada consideração. 

Ana a de Souza 
Departamento de E cução da Dívida Ativa 

Procuradora - OAB /SP nº 159. 904 

Ao 
1º Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Campinas 
Rua Coronel Quirino, nº 1029 
Campinas/ S.P. 
CEP -13.025-001 
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ELVINO SILVA 

r- T 
Ui 
CAMPI N AS 

Ofício nº 911/2.002 

Campinas, 03 de setembro de 2.002 

Senhor Juiz 

Atendendo solicitação contida no r.ofício nº 

9212.002 - D.E.D.A./S.N.J., datado de 28 de agosto de 2.002, expedido com a finalidade 

de instruir os autos de ação de EXECUÇÃO FISCAL que a PREFEITURA MUNICIPAL 

DE VALINHOS move contra TIVOLI VEICULOS LTDA - Processo nº 173/2.001 (3ª 

Vara), sirvo-me do presente para encaminhar à Vossa Excelência, a inclusa certidão 

extraída da matrícula nº 56.541 , encontrada a partir das buscas efetuadas em nome de 

TIVOLI VEICULOS L TOA 

Pela certidão expedida são devidos R$11 ,60 

(onze reais e sessenta centavos). que na eventualidade de haver condenação da 

executada com ressarcimento de despesas pelo princípio da sucumbência (art. 20 do 

C.P.C.). deverão ser cobrados a final. 

Sendo só o que se apresenta para o momento, 

aproveito a oportunidade para reiterar meus protestos de estima e consideração . 

.. 
Ao Exmo. Sr. 
MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Valinhos 
Cartório do 3° Ofício Judicial 
Rua Professor Ataliba Nogueira nº 36 - Santo Antonio 
CEP.13270-660-VALINHOS -SP. 

Regi stro de Imóveis - Títul os e Documentos - Pessoas Ju ríd icos - Tab e lionato de Protestos 
e Ruo Coronel Quirino, 1021/1029 - CEP 13025-001 · Campinas · SP · Fone/Fax: (19) 3252 -8155 
l www.corlorioelvinosilvo .com.br 
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~ATRÍCULA N°( 5 6 5 H ) J [-ºª-"-~~~=>o<----..j..,.r F~S 
1 MÓVEL -----=====--=-~O:f I C~ia~=======~~::· -~>u~:;s:=2'.rr~n =:~~ 

. Nº CADASTRO 

GLEBA DE TERPAS, com 9.555,44m2 ,designada pelo nume

ro 3(três), integrando terras da área reservada "B", constante da plan 

ta do loteamento "Chácara das Nações", município de VA.LINHOS, comarca 

de CAMPINAS, lª Circunscrição Imobiliária, medindo e confrontando:pela 

frente por 59,8lm, com a auto estrada Francisco Von Zuben; à direita , 

de quem do lote olha para a auto estrada Francisco Von Zuben, por - -

15,00m; 16,70m em curva; 78,02m e 13,94m com a estrada 1; no fundo por 

60,4lm com a faixa da adutora de agu uerda 
por 9 4, 7 5m com 0 lote 2 • NADA MAIS CONSTA NESTE SETOR 

Cam?inas, O 3 SET 2002 

---AQUISIÇÕES----- -------------

PROPR IETÁRIO : JOS~ DA FÃTIMA LOPES, brasileiro, industrial, RG. 

no3.050.809, CPF.nQ 134.057.728/34, casado com 

CELINA JUNQUEIRA LOPES, residente e domiciliado nesta cidade a rua 

Boaventura do Amaral,nQ 1146, 15Q andar.--- ( Título aquisitivo: R. 1/ 

21.192 de 07 de dezembro de 1979 ) .- - CAMPINAS, SP., 1 2 01 T 1988 
(AAM) .- O escrevente autorizado 

nardo Albrecht.- O Oficial do Registro, 

~~~~~~~ R.1/56.541. Pela escritura pública datada de 

1988, livro número 1145, fls.114 do lQCartório de No-

tas desta cidade, microfilmada sob número 16 6 3 5 6 ,os proprietá 

rios, JOS~ DE (ou DA) FÃTIMA LOPES, já qualificado e sua esposa CELINA 

JUNQUEIRA LOPES, do lar, RG.nQ3.097.863-SSP-SP.,brasileira, VENDERAM o 

imóvel pelo preço de Cz.$1.000.000,00(um milhão de cruzados) ,a HOLGER 

JOSt XAVIER, brasileiro,diretor de empresa, RG.nQ3.811.474-SSP-SP. 

.__-----------------------~*segue no verso* 
---ôNus------------------

R.3/;6.541 - Pelo presente registro, o imóvel desta matrícula é / 
.E ~ N H o R A D .Q pela RAZEHDA P'Ô'BLICA ·no ESTADO, a 

fim de garantir a execução de dívida fiscal no montante de CRS-160. 
083.694,35, nos termos de MANDADO JUDICIAL datado de 20 de abril de 

1.994 ( Microfilme n. 207.162 ) assinado pela M. JuÍza de Direito / 
Substa. da 2~ . Vara do Foro Distrital de Valinhos,d~sta Comarca,com 

fulcro nos autos de ação de execução fiscal ( ?roc .181/92), movida/ 

pela exeqtlente,acima referida, contra a " Pr oprietária ", TÍvoli Ve-Í. 

culos Ltda ., tendo sido nomeado '1 Depositá rio dos bens ", o sr.Narco 

césar Xavier( RG n. :~· I Campinas, *4 UL 1994 • o I 
Escrevente Aut . ~ ( Lauro dos Santos Bati~ 
ta) .Em tempo, esclarece-se que a ação de execução fiscal foi inte.,r

posta pela FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, cuj a d enominação 
foi mencionada de modo incompleto, no início des te r egistro.Data / 

---~~--------~---~---------~ ( segue no verso) 



r·-·- -_- _-____ · _-r _______ --.. .... , _,__ __ . --------------..., 

GrA TRÍCULA N!' ( __ 5_6_5_~_1_JJ VERSO DA FOLHA Nº 1 • MATRÍ .---+-i-----

1 MÓVEL 

NADA CONSTA NESTE SETOR 

Campinas. 

Of. 

03 SET 2002 

--AQUISIÇÕES---------------........... 
CIC.nQ014.276.368/34, casado antes da vigência da Lei nQ6.515/77, no 

regime de comunhão de bens, com MARIA DE JESUS PEREIRA XAVIER ,(bras! 

leira,diretora de empresa,RG.nQ4.447.268-SSP-SP), residente e domici

liado nesta cidade, à Avenida Andrade Neves,n02655, apartamento 82 

CAMPINAS,SP., 2 U SET 1989 . (AAM) .---- O escrevente autorizado 

t?~?f. ,e(..v f~ , Geraldo Alberto dos Santos.-
-?~<-=-~<-<--L-<~--.=.....;..::....;.__ .......... ..._~~~-
R.2/56.541. Pela escritura pública datada de 10 de abril de 1989, 

livro número 1162,fls.121 do lQCartório de Notas desta 

cidade ,microfilmada sob número 1 6 6 3 5 7 ,os proprietários, HOLGER 

JOSt XAVIER e sua esposa MARIA DE JESUS PEREIRA XAVIER,CIC.nQ016.240 . 

378 / 01,já qualificados,VENDERAM o imóvel pelo preço de NCz.$2.700,00 -

(dois mil e setecentos cruzados novos), a TIVOLI VEICULOS LTDA.,CGC -

MF n051.862.555/0001-83, com sede à Av.Invernada,nQ854,bairro Vera - -

Cruz,na cidade de Valinhos / SP.CAMPINAS,SP., 2 O SET 1989. (AAM) .- O es-

crevente autorizado, ~.~J~ ,Geraldo Alberto dos Santos. 

---ôNus----------:;--------------------------
retro. O Esc. Aut. ~ ( Lauro dos Sa~ -
tos Batista). 
R.4/56.541. O imóvel foi ARRESTADO em 17 de agosto de 1.995, para ga-

rantia do pagamento de uma dívida no valor de R$ 341.734,29, cobrada 

no processo de Execução n~. 2.119/95 ( 9~. Oficio), em que figuram: 

como exequente, UILSON FRANCO, brasileiro, casado, advogado, OAB/SP 

n~. 77.734, CPF/MF no. 012 037 468-49, com escritório à Avenida Moraes 

Salles, no. 2.244, Nova Campinas, nesta cidade, e como executada: 

TIVOLI VEÍCULOS LTDA., tudo conforme R. Mandado datado de lo. de fe-

vereiro de 1.995, assinado pelo dr. Luís Francisco Aguilar Cortez, 

microf il

depositário 

M. Juiz de Direito titular da 9a. Vara Cível desta comarca, 

mado neste cartório sob número 215.261. Foi nomeado fiel 

do bem ªt{GQtado
5 

o próprio exequente, dr. Uilson Franco. CAMPINAS, 

SP., 3 Ü • (AAM) • O escrevente autorizado do Registro de 

Imóveis, ,Lauro dos Santos Batista. 
(continua folha 1 - ÔNUS) 
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~TRÍCULA N~ ( 
ÔNUS 

ÔNUS 
56.541 ) 

Folha nº 
SILVA NET 

~. 1tt~ t 
- se. e-----~--t-t-~~-~5L/~526~-~5~4~1 Fica PENHORADO o imóvel objeto desta matrícula, para ga-

w (f) o \J.J rantia da execução de uma dívida no valor de R$.90.593,95, em cumpri-
< o ü o mento a Mandado, datado de 31 de agosto de 1.995, assinado pelo Dr. 
a: o < < Carlos Alberto M. s. M. Violante, M. Juiz de Direito da la. Vara do 
:E .... 8 ~ Foro Distrital de Valinhos, desta comarca, expedido nos autos n. 

572/95, em que figuram: como exequente IDEA COMUNICAÇÃO INTEGRADA LI

MITADA, e como executada TIVOLI VEÍCULOS LTDA., estando o Auto de Pe

nhora e Depósito datado de 07 de agosto de 1.995, figurando como de-

.. 
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u. 
<( 

> _. 
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_. 
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u. 
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positário o sr. MARIO CESAR XAVIER - R.G. 10 950 665, com endereço à 

rua Major Solon, n. 615, apartamento 34, Cambui, nesta cidade. Os do

cumentos ficam arquivados em cartório em microfilme sob n. 216.574. 

Campinas, 2 7 QUT 1995 O escrevente autorizado: ~ 
(Lauro dos Santos Batista) (sv) 

AV.6/56.541: o ·arresto, objeto do R.4 desta matrícula, fica convertido 

em PENHORA, em cumprimento ao Mandado Judicial, datado de 11/12/1.995, 

microfilmado sob nQ 218.718, expedido pelo MM. Juiz de Direito da 9a. 

vara cível desta Comarca, nos autos da Ação de Execução que Uilson 

ntra Tivoli Veículos Ltda., processo nQ 2.119/95 (9Q 0-

~~'p;'~s, 13 de Fevereiro de 1.996. O escrevente autorizado: 

.(José Benedito S. Possati) 
-~~-.bo---H'--~~~~~-

NADA MAIS CONSTA NESTBSETOR 

Cam~inas, O 3 SET 200Z 

Of. .a:-. 

-- ---- /~-. ' 



- --~~~------------====~ PRIMEIRO REGISTRO DE IMOVEIB ,....'!' DA COMARCA DS CAMPINAS LI .~ 
Rua Coronel Quirlna. 1029 • CAMPINAS -SP. 

e RTlDÃO 

A pnsent• oertidã.o estr&tda por proouao 
reproqr&fioo, foi ez did d• ac&J'do aom o 
§ i.• do Art. 19 da Lel 6.018. de 3111311.973. 
estando em conformidade o origil\al 
constant. d Matrfoula n.• 5 6. 54J ' 
daate Reqi tro, elo que dou f6 
Campinas, QYSFT 2002 
O ••e. out.º 1/~JJP. · ~ 
ºro•. • 2 /79 • Cor. Oel'. ela Juetlo• 

VAN ILTON DONIZETl BALBINO 
Escrevente Autorizado 

---CERTIFICA MAIS e FINALMENTE que, revendo neste Registro os classificadores 

organizados conforme o item 125 e seguintes das Normas de Serviços da E. Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado - Cap. XX, Seção Ili - Prov.58/89, aqui aplicados analógicamente, 

verificou a existência de um ofício datado de 04 de abril de 1.996, oriundo do Juízo de Direito 

da 1 ª Vara do Foro Distrital de Valinhos, Comarca de Campinas - Cartório do 1° Ofício, 

passado nos autos do Processo nº 764/95, comunicando que por r. sentença datada de 

03/04/1.996, foi decretada a FALÊNCIA da empresa TIVOLI VEICULOS L TOA, estabelecida 

na cidade de Valinhos-SP à Avenida Invernada nº 854 - Bairro Vera Cruz. 

---NADA MAIS com relação ao pedido feito. Todo o referido é verdade e dá fé. Campinas, 

tres (03) de setembro de dois mil e dois (2.002). Eu, i/A :PF ·· ~ 
VANIL TON DONIZETI BALBINO, escrevente autorizado, que a conferi e subscrevi.--------

REGISTRO DE IMÓVEIS 
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Processo 

PODER JUDICIÁRIO 
SÃO PAULO 

e o N e L u s ~ o 
Em 06/11/2002~ faço estes autos conclusos 

ao MM.Juiz de Direito da TERCEIRA 

DR.RICARDO HOFFMANN 
Escrev.: _fa-} 

Fiscal 

\/ARA, 

Renove-se vista à exe qüente para informaç~o quanto ao nome do 

deposi tá rio do bem obs rvan do ser a executada empresa 

falida, conforme certid~o e x rada pelo Of ial a fls.18. 

Valinhos. ds . 

D A T A 

Na data supra, 

Recebi estes autos e Cartório com o r . despacho 

acima 

Escrev.:~· 

60.06.001 
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PODER c oJUO.IQIÃRltO 
E _9 , 1 1 . ,, . . SÃOf PAULO . t l m ~ 1 1 ~UUL , aço esces au os cone usos 

ao MM.Juiz de Direito da TERCEIRA 
DR.RICARDO HOFFMANN 

Esc rev .: f!/ 

Processo 1 73 /01 

VARA, 

Renove-se vista à exeqüente para que decline nos autos a 

qualificaç~o completa do depos.tário do bem. 

Após, conclusos para demais de iberaÇ"bes. 

Valinhos, ds. 

D A T A 

Na data supra, 

Recebi estes autos em C ~tório com o r. despacho 

a c ima ,.........__ ) 

Escrev .: ~ 

60.06.001 
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PODER JUDICIÁRIO 
SÃO PAULO 

e o N e L u s ~ o 
Em 19/03/03. faço estes 2.utos conclusos 

ao MM.Juiz de Direito da TERCEIRA VARA. 

DR. RICARDO HOFFMANN 

Escrev.: if2> 

Processo Fiscal 173/01 

Lavr~-se termo de penhora do imóvel mencionado(fls.20/21), 

nos termos do artigo 659, § 4Q do CPC, com as modificações 

determinadas pe 1 a Lei 10444 de 7. 5. 2002, devendo f igLirar 

como depositár i o o Sr.JURANDIR FRANCO. como indicado oela 

exeqüente a fls.24vQ~ observardo-se Snus. 

Após, intimem-se a executada, pelo Sindico, advertindo-se 

do prazo de embargos, com o pr&.zo de 30 d ias. 

Após, decorridos os prazos 1 ega.is ~ e~·:peça-se certid ~o à 

exeqüente, para reg1str , nos termos do § 4Q do artigo 659 

de CPC, com as modifica ~es supra mencionadas. 

ci·~ncia ao MP. 

l)ls •• d:: .. 

Juiz de 3a. Vara 

D A T A 

Na data supr.::i, 

Recebi . em Cartório com o r. despacho 

acima 

Escrev.: ~ 

Estes autos estiveram em poder do ,. f "() 
Dr. P.e..tOCU. MJ!.Q.~ .... P.9 .. .. vv.JN 1 C\ l 
ce 1~ .. 1 .. P.$.1.~ .. c16 e~ta s~· 
l:n, ~de Q S(ttj. . ........ o'... ..... ... .. . ~ .. "" . . . ~ . . . . .. 
E E~~r ;:i.;bscr. u.............. ..... .... . ... . ,,,..., ., 

60.06.001 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS 
ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 
DEPARTAMENTO DE EXECUÇÃO DA DÍVlDA ATIVA 

SEÇÃO DA DÍVIDA ATIVA 

AO EXMº SR DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª V ARA DA COMARCA DE 
V ALINHOS-SP 

PROCESSO N° 173/01 
Execução Fiscal 

O Município de Valinhos, por sua bastante procuradora adiante 
assinada, vem mui respeitosamente a presença de V.Ex8., requerer a retificação do Termo 
de Penhora (em anexo), referente a qualificação do depositário do bem imóvel, 
representante da Fazenda Municipal, que deverá constar como abaixo discriminado: 

DR JURANDIR FRANCO, brasileiro, viúvo, Secretário de 
Negócios Jurídicos da Prefeitura Municipal de Valinhos-SP, RG nº 2.534.117-SSP/SP, CPF 
nº 024.498.388-72, com endereço comercial a Rua Antônio Carlos, nº 301 , Centro, 
Valinhos-SP. 

Termos em que 
Pede deferimento 

Valinhos, 23 de maio de 2003 . 

Dt~~ 
SANE DE OLIVEIRA 

Procuradora Municipal 
OAB/SP Nº 205.650 

. .... .. 
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I 
PODER JUDICIÁRIO 

SÃO ,QAULO 

JUIZCt t;E DIREITO DA TEPCEIRA VAPA DL:JTRITAL DE '"1ALINHOS, C0"1ARCA 
DE CA11PFJ?.S/SP - RUA i=·RüF. ATALIBA NOSUEIHA, NQ :""6 - 'JAL INHOSiSP 

CEP 13Z70. 660 - FOt.IE ( i 9) 3871. ,:-=.:.63 

EXECUÇ~O FISCAL NQ 17~:01 

L 

·== 

VALINHOS 

. -. 

t-~ADA 

T 

TERMO IJE PENHORA DE BEtí IMóVEL 

l.ó julho 

EXECUÇ~O FISCAL 
TIVOLI VEICULOS LTDA. 

-' .. -
- i 

, ' 

.. _ 

MA I ::=;: -

CARLOS 

-!--
' ·-

MUN!ClPlO DE 

60.06.001 

' 



Certifico e dou f .:, e; ... - 1 t'.1!a expedi: 
t)c) mandado ( ) , :- -. ~ .' · e J, para . 

...... Qf.: ..... ~N.\~ ......... .. .. .. . !-- .. -.... -... .... . . 
- i -----

.. ~·: ~;. ~·. ·~ . ~·~·· ;·;: ~· .·,: .... ·~:1· · 1·1··1·3 ........... .. 
V !1, .1 ... s .j - .._ .1-..10 ... D ... .... ................ . 
Escrev.: ..... .. .. .. ........ ~· [)· ............. ...... ..... . 

~JhJ TADA 
~m.°??9 .. de .. . 9.1 ............ .... r'n . . Q3 .. 
junto a estes 2·,.1 í:· · . O MPrN -:. 

DA C() , .... .... .. .... -. .. . . . . . . . . . . . . . .. ... . ~ . , __ _ 
. .... ..... ....... 

que se ~,,, . J--Q 
FJu, .. .. ...... .... .. .... ... \J 9 .Escr., Subscr~ 

} 



PODER JUDICIÁRIO 
SÃO PAULO 

l Cn 
r . '· 

{ e. 
1 t· • 

JUIZO DE DIREITO DA TERCEIRA VARA DE VALINHOS 

EXECUÇ~O FISCAL NQ 173/01 

MANDADO DE INTIMAÇ~O 

O Dr RICARDO HOFFMANN, MM . Juiz de 
Dir-eito da TERCEIHA VARA DISTR ITAL DE VALI NHOS/SF', na 
for-ma da lei, 

MANDA a qualquet- Oficial de Justiça de 
sua jur-isdiç~o que, em cumprimento deste, expedido nos 
autos da aç~o de EXECUÇ~O FISCAL movida por MUNICIPIO 
DE VALINHOS contra TIVOLI VEICULOS LTDA. , se dirija ao 
endereço abai ~<o r-elacionado e lá pt-oceda a INTIMAÇ~O do 
SINDICO DA MASSA FALIDA da penhor-a r-ealizada n os autos, 
conforme cópia de fls. 27 que segue anexa, adver-tindo
se do pr-azo de 30 ( tt-inta) dias para o fer-ecimento de 
embargos. 

Intimar o Sr. Vilson Franco (ou Uilson Franco}, síndico 
da massa falida Tívoli Veículos Ltda., à Rua Bar~o de 
Jaguara, n. 1481, conj. 173, Centro, Campinas. 

Cumpra-se, na fo r-ma e sob 'ili penas da 
lei. VALINHOS/SP, 21/07/2003. Eu , •••• UD Leandro 
Ber-nar-do, Escrevente, digitei. Eu, CARLOS ALBERTO 
PEREIRA ESMERI Z Dir-etor- Técnico de 

por- deter-minaç~o judicial. 

PROVIMENTO NQ 0:3/2001 DA CORREGORIA GERAL DA JUSTIÇA: 
ITEM 4 - 11 É vedado ao o ficial de justiça o recebimento 
de qualquer- numer-ário dir-etamente da parte. ITEM 5 - A 
identificaç~o do oficial de justiça, no desempenho de 
suas funcôes, será feita mediante ap~esentaç~o de 
c~r-~e~r-a . funcional, obrigatór-ia fim todas as 
d1l1g·enc1as. {) 1· V 

Of icia1' ENIO ~ l:1 -f' 
1 (,[>' çj 
qVV!i f/> 

1U; _, I fi fl~J! 
/< rJr i ~/º rJ 

60.06.001 



I 

Proc. 173/01 mand. 2769 
Certidão: 

Certifico e dou fé, eu, Oficial de Justiça ao final assinado, que em 
cumprimento ao r. mandado, diligenciei ao endereço r. indicado, 
Rua Barão de Jaguara, 1481, Cj. 173, centro, Campinas, ali sendo 
Cj. 171 , fui informado, Sra. Eliane, que o Sr. Uilson Franco, pode 
ser localizado, Av. Julio de Mesquita, 910, Sala 03, Campinas-Sp., 
diligenciei ao local, ali sendo Intimei o Sr. Uilson Franco, sindico da 
massa falida Tívoli Veiculos Ltda; Ciente ficou, por todo o teor do 
presente mandado, por mim lido, entreguei-lhe a contraí~, exarou o 
seu ciente; Valinhos, 28 de Julho de 2003,Ó C · ~ 
Oficial de Justiça. 

02 dil. 02 faixas(dist. Sup. 25 km.) 



CERT ID O 
C rtiHco . !<> , : . f: ""5· .. ~ <>.'9.f ~.~....... _ 

~~ ~ vr·~~·:~º"~ ~ -- . . . . .. ····· . . ........... . 
.. ~.cR._. QR~~ ..• ~. ~~·· ;?~ '"b: ".'3~~·· · ........ . 
Em 

1 
t..J de / d!'.r:-cM-..... ··Y./N. · ·· · ·· ········· 

.... ~~~ ........... ......... . ·-........... 8 .. . <t::.\ ... .-{ a 

i:;:1l. ....................................... ~Fv·r." h-: 

~ VlSTA 
..... ~ . . -~ de~ 

f~aço \ t • • ... ·· -( ·1 :~···;;.·.~·~;;_~~~ 
' . ~ V. ... 11 ................... . . ... . . ' . L 

r.I , ,.,_ (g> ~ r~.,. • - A.~ ~ 
·,.;.-· ....... ./"~. ........ . .... . ..... ,J~r 

~p-T) "l' 

• 

~R dld -~01. · . osane e iveira 
Procuradora 

OABISP nº 205.650 



DATA 
Er.1 .... Ç~ .. (J •. 1~. . ... ... ... ...... d:! ... Q3 .... . 
re;;eb <::: .. , " · .. . :: •. ~•"'). 

lf' i1Q ,.. b ..... u, ....................................... "J- i:.J ...... t:. ~;cr. ~u ser. 

\ 
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PODER JUDICIÁRIO 
SÃO PAULO 

e o N e L u s i. o 

Em: 5/2/2004 faço estes autos conclusos ao 
MM. Juiz de Direito Titular da Terceira Vara 
de Valinli s, DR. RICARDO HOF!'MANN. 
Escrev .: 

Processo n . 173/01 

Defiro o pedido de f s. 31. 
Valinhos, ds . 

Juiz de DirJ~to da Terceira Vara 

Na data 
Escrev. : 

Rl:Cl:B 
supra, recebi cartório . 

I 
CE:f:T! ~l\O 

C$rtifico P r'~i· ~·. C'"~ ,r '-: c''.ltJ expedi: 
( } rnf.r. _:. . . . . . ( ) rfíc:J, pJíêl' 

~ <)t l~ .. ~ .. --~· ·· ··· · · 
)i~· ;;,; .. ·~ .. ~ .......... .. 

\ •• ·~.' ._,v - :.- ~1/01~.Y. ..... . 
~ .... .. 

6006.001 
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J AD 
. }!_d~_... .. .. ~ ............ de .J?.çf.t.í 

junto ·~ u.~• : ""?'°:r!é.'~········ · ···· · · 
~~~~· ~·:.~/:e· ~············ · ·············· 
~ ......... ~ ..... : :... . .. r .......... &"'" ... ,, -r· 

' 

l 



PODER JUDICIÁRIO 
SÃO PAULO 

JUIZO DE DIREITO DA TERCEIRA VARA DO FORO DISTRITAL DE 
VALINHOS, COMARCA DE CAMPINAS/SP-RUA PROF. ATALIBA NOGUEIRA 
NQ 36, BAIRRO SANTO ANTONIO-VALINHOS/SP-CEP;13.270.660-
FONE(019)3871.3563 

CERTID~O DE INTEIRO TEOR 

CARLOS ALBERTO PEREIRA ESMERIZ, Dir-etor Técnico de Serviço 
do Ter-ceir-o Ofício Judicial do Foro Distrital de Valinhos, 
Comarca de Campinas/SP., 

CERTIFICA, atendendo pedido dda exeqüente e nos termos do 
despacho proferido nos autos aos 05.02.2004 que, revendo os 
autos de nQ 173/01, de EXECUÇt(O FISCAL, distr-ibuída em 
19.09.2001, em que figur-a como exeqüente MUNICIPIO DE 
VALINHOS e como e>:ecutada TIVOLI VEICULOS LTDA,CDAs nQs 
1101 à 1104/2001,que do próprio original, transcr-evo pelo 
processo xerocópia, conforme autoriza o Provimento nQ 09/67 
da E. Corregedoria Geral da Justiça, composta de 20 (vinte} 
cópias autenticadas do referido processo para que conste: 
"que foi lavr-ado auto de penhora de bem imóvel,aos 
16.07 .2003, que recaiu sobr-e o bem imóvel, que assim se 
descreve:"Gleba de terras, com 9.555,44m2, designada pelo 
nQ 3, integr-ando terras de área reser-vada B, constante da 
planta do loteamento Chácara das Naç~es, em Valinhos/SP, 
medindo e confr-ontando: pela fr-ente por 59,81m com a Auto 
Estrada Francisco Von Zuben; à dir-eita de quem do terreno 
olha para a Auto Estrada Fr-ancisco Von Zuben; à direita pPr 
15,00 m; 16,70m em curva; 78,02m e 13,94m com a Estrada 1; 
no fundo por- 60,41 m com a faixa da adutora de água(futura 
marginal) e à esquerda por 94,75m com o lote 2; constando 
como &nus do imóvel: penhora decorrente do proc. 181/92 da 
2ª Vara de Valinhos; arresto( convertido em penhora) do 
proc. 2119/95 da 9ª Vara Cível de Campinas; penhora do 
proc.572/95 da 1ª Vara de Valinhos;figur-ando como 
proprietár-ia a empresa TIVOLI VEICULOS LTDA; objeto da 
matrícula nQ 56541 do Primeiro Cartório de Registro de 
Imóveis de Valinhos, Comarca de Campinas/SP" 

60.06.001 
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PODER JUDICIÁRIO 
SÃO PAULO 

JUIZO DE DIREITO DA TERCEIRA VARA DO FORO DISTRITAL DE 
VALINHOS, COMARCA DE CAMPINAS/SP-RUA PROF. ATALIBA NOGUEIRA 
NQ 36, BAIRRO SANTO ANTONIO-VALINHOS/SP-CEP:13.270.660-
FONE(019\3871.3563 

E N C E R R A M E N T O 

CARLOS ALBERTO PEREIRA ESMERIZ, Diretor Técnico de Serviço 
do Terceiro Oficio Judici a l do Foro Distrital de Valinhos, 
Comarca de Campinas/SP., 

NADA MAIS se continha em dita certid~o e >: traída dos autos 
nQ 173/01 da Aç~o de E>:ecuç:l:Co Fiscal em que figura como 
exeqüente MUNICIPIO DE VALINHOS, e, como executada, TIVOLI 
VEICULOS LTDA, composta de 20 (vinte) folhas xerocopiadas 
do próprio original, ao qual me re~o e dou fé. Valinhos, 
27 de fevereiro de 2004.Eu . ~ (Ana Maria Zanella 
Grano), Escrevente-Chefe, digltei e providenciei a 
impress~o. Eu (Carlos Alberto P. Esmeriz), 
Escriv~o-Diretor, subscrevi e assino. 

CARLOS ALBERTO PEREIRA ESMERIZ 
Diretor Técnico de Serviço 

Matr.TJ nQ 91.132-3 

' 

60.06.001 



PODER JUDICIÁRIO 
SÃO PAULO 

Processo 173/01 

Informaç~o/Consulta 

MM.Juiz, 

Respeitosamente informo a Vossa Excel~ncia, que 
esta escrevente verificando os autos, observoL. que até a 
presente data n~o houve man1festaç~o da DO.Representante do 
Ministério P~blico, tratando-se a executada de empresa 
falida, conforme anteriormente informado nos 
autos(fls.10vQ), e matrícula juntada aos autos(fls.21vQ), 
em trâmite perante a 1ª ~ara Local. 

Consulto Vossa Excel~ncia sobre a possibilidade de 
remessa dos autos, para vista à DO.Representante do 
Ministério P '1bl ico de todo o processado até a presente 
data. 

Valinhos, 27 de fevereiro de 2004. 

Chefe, 
Eu, ~) (Ana Maria Zanella Grano},Esc"'"evente-

digitei e ubscrevi. 

...... 
p ~.: .. 

....... ~ ...... ~·· . .. ..... . .......... ~:: ... ~ .·:···~·: ..... ·cr···· 
,! • ......: .. . ..... , ..... ······ ....... :. -· . 

\;l.1. ···•····•··· ······· .. 

·. 
ce ... ~. -............. ~ 

c)O.-

60.06.001 



PODER J UDICIÁRIO 
SÃO PAULO 

c o N c L u s ~ o 
Em 0 '1103/2003, faço estes autos conclusos 

ao MM.Juiz de Direito da TERCEIRA 

DR.RICARDO HOFFMANN 

Es crev.: @/ 

Processo nQ 173/01-Fiscal 

VARA!' 

Em face da consulta formulada(fl s .35), d~-se vista dos a utos é 

DD.Representante do Ministério Püblico do Juízo da H.~ Vara 

Local, para os devidos fin~. 
Vls,ds. \ 

D A T A 

Na data supra, 

Recebi e~tes autos em Cartório com o r. despacho 

acima 

Escrev.: 

80.06.001 



VISTA 
Em ... QB .. de ... Q.~ ... .................... de .9.Y ..... . 
faço estes autos com vist~ ao Proni otor de 

Ju f..tiça da !~ V:n..n;i Dr .. t ................... . ........ . .. . 

~~~ ......................................................... ~ ...... .............. E .. s .. c ... r ... ~ .. t'·~ ... ~r·· 
~··D ............. . .~ .. ! . .. ~ . 

'))\ll). ~u· 

! . G,:rnk ,e).._, ~ 9- r . 
J,. ~ bki- r r · 
5 º0~ ~k~ ~),e,yhcf 

J,g ~k. 

DATt~ 
Em .... Q4 .. . k .. 0.. . ... ............... d.:; .. ID.~ .... . . . 
rec~o1 ,,:: !;.":.::s s.~~ .. , : . ... ~:.i e···· · . .: .. 1 

Eu, ..........•................. ...... . (fg ... ~.: ... Escr. oubscr. 
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PODER JUDICIÁRIO 
SÃO PAULO 

e o N e L u s Ã o 

Em 16/3/2004 faço estes autos conclusos ao 
MM.Jui de Direito Titular da Terceira Vara 
de nhos, DR. RICARDO HOFFMANN. 
Es 

Processo n ° . 173/0-1 

À exeqüente. 

I 

Valinhos., ds. 

RIC 
JUi.z de · D~rei t . 

. , 

vara 

~~1~IMEN'l'O 

a, recebi estes autos . 

. . 

60.06.001 
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\/!STA 
Em \.~ .... 9(> __ ....... ~'f .................. - . de .... ?59.i 
Í<t\O vi~.:,;:, e:~: -. ·. :> . · ·(_, \~. V\~/V'r , fn 

D . . '~J. .. 711: •• ~. l... ·-~ . . 
..f', . • .• • ;--....... ~~-· · ... · .. , ·· ·: ~~ \.º M, . ;"" ~ .... ~ ..... .................. .. 

~H. ã;;J / ~,·• v rubr:.,,..,., 
.. , ...... " .. "· ·· .......... ..................... ..... ~ •.. ~'-ª• ~ ... J. 

.. . .. ' 

Q Vvw,.+.R,.t/;olP ha~ /~ ~ 
r ~r~ ~ ~~ )Jr"'-

.ÁL\ ~~ ~ ~ 1fo ~~ 

ç 0 ºOU~"'~ ~ ,ia~~ 
d,;~ w / V<"( e~ fo. . ~ .,,!, 

~ ~ o ~ lcv ' /0 ~ . 

~/~~e~ 

Em ... ~.0. de ~t ~ ~ · & . .Q.4 .. 
. ~ -···· . .. ') 1 . •• ::i r ..... , ,..m. ~e . _ J ... ~. recem c-::~e ~ ~.A ·"· · V • ~ 

Eu, ······································JS······ Escr. oubscr. 



e o N e L u s Ã o 

Em : 24/6/2004 faço estes autos conclusos ao 
MM . Juiz de Direito Titular da Terceira Vara 
de V~hos ,DR. RICARDO HOFFMANN. 
&§.Clk V • : "\. 

Processo )~) \u 

Defiro o pedido d exeqüente . 
~· 

.. '( .. > 

'o\.\ ...... ..--Aguarde-se manifes ação , no prazo . 
~~ 

___ _, 

Val inhos , ds . 

Juiz 

R E CE B 
Na data s~a , recebi 

Esc~ "-. 
autos em cartório . 

CER.Tlt'lÃO 
Certifico e dou fé qi_;_c i::-~tl·:~~~j o{a) Dr.{ai 

Promotor(a) de Jus~iç~ .... f.-:~.\f .~ .. .. ....... ... .. 
M~ N ü \°N _ ....... , ... ..... ...... <'.b r. despacho .......................... . ;]__5/6 /4 

de fis ... ?.9 ..... :-... _. · ............................ LI 

E a.s r~ '"- G db .... t~\! .. . 1 .............. . n1 ........... u \, .... . ......... .. . . ...... ... .. 

Escr. sub~cr . Eu, ............ ..... ..................................... .. . 

-

... 



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS 
ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA DOS E GÓCIOS JURÍDICOS 
DEPARTAMENTO DE EXECl Ç~O DA D ÍVIDA ATIVA 

d
t? 

EXMº SR DR JUIZ DE DIREITO DA 3ª (TERCEIRA) V ARA DA COMARCA DE 

VALINHOS-ESTADO DE SÃO PAULO 

Processo nº 173/2001 

O MUNICÍPIO DE V ALINHOS, por seu Procurador ln fine 

assinado, a fim de instruir o processo de Execução Fiscal nº 0173/01, em tramite perante a 

3ª Vara dessa Comarca, vem respeitosamente requerer a V.Ex.ª., a juntada da matrícula que 

segue anexa , comprovando ter sido registrada a penhora do imóvel , objeto da presente 

execução fiscal, requerendo o prosseguimento do feito . 

Termos em que 
Pede Deferimento 

MARCE~FERE~N 
Procurador Municipal 

OAB/SP Nº 147.826 
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FLS 

GLEBA DE TERF:AS, com 9.555,44m 2 ,designada pelo 

ro 3(três), integrando terras da área reservada "B", constante da pla!!_ 

ta do loteamento "Chácara das Nações", municipio de VALINHOS, comarca 

de CAMPINAS, lª Circunscrição Imobiliária, medindo e confrontando:pela 

frente por 59,Slm, com a auto estrada Francisco Von Zuben; à direita , 

de quem do lote olha para a auto estrada Francisco Von Zuben , por - -

15,00m; 16,70m em curva; 78,02m e 13,94m com a estrada l; no fundo por 

60,4lm com a faixa da adutora de agua (futura marginal) e a esquerda 

por 94,75m com o lote 2 . 

. NADA MA!S CON;>T A N8S1E Silto 

11 JUN 2004 

PROPRIETÁRIO : _J_O_S_~~_D_A~-+--+I_MA~~-L_O_P_E_S, brasileiro, industrial, RG. 

nQ3.050.80 CPF.nQ 134.057.728/ 34, casado com 

CELINA JUNQUEIRA LOPES, residente e domiciliado nesta cidade a rua 

Boaventura do Amaral,nQ 1146, 15Q andar. - -- ( Título aquisitivo : R. 1/ 

21.192 de 07 de dezembro de 1979 ) .- - CAMPINAS, 1 2 Ü T 1988 
(AAM) .- O escrevente autorizado 

nardo Albrecht.- O Oficial do Registro, 
--~-=ie:::::::=:::::::==--~~~~......-..~ 

R.1/56 .541. Pela escritura pública datada de 

1988, livro número 1145, fls.114 do lQCartório de No--

d ·d d · f · 1 d b - 1 ~~ ~ ~e · t-tas esta ci a e, micro i ma a so numero i.. U \~ , 1 tJ O , o s proprie ~ 

rios, JOSt DE (ou DA) FÃTIMA LOPES, já qualificad o e sua esposa CELINA 

JUNQUEIRA LOPES, do lar, RG.nQJ,097.863-SSP-SP., brasileira, VENDERAM o 

imóvel pelo preço de Cz.$1.000.000,00(um milhão êe cruzados) ,a HOLGER 

JOSt XAVIER, brasileiro,diretor de empresa, RG. nQ 3.811.474-SSP- SP . 

--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*segue no verso* 
--~ô Nus~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

R. 3/56. 541 - Pelo presente registro, o imóvel e.esta matríc1.lla é / 

J: ~! .!! .2 B ! ~ .2 pela RAZEHDA PÚBLICA 'DO ESTADO, a 

fim de garantir a execução de dívida fiscal no ~ontante de CRS- 160 . 

083.694, 35, nos termos de MAlillADO JUDICIAL datado de 20 de abril de 
1.994 ( Microfilme n . 207.162 ) assinado pela M.JuÍ.za de Direito / 
Substa. da 2~. Vara do Foro Distrital de Valinh os,desta Comar.ca,com 
f ulcro nos autos àe ação de execução fiscal ( P~oc.181/92), movida/ 

-pe la exeqüente, acima r eferida, contra a 11 Proprietária 11 , TÍ. voli Vei 
culos Ltda., tendo sido nomeado 11 Depositá rio dos bens ", o sr. Marco 

césa r Xavier( RG n . 10.950. 665 SSPSP. / Campinas, *4 JLJL 1994. o / 
Escrevente Aut. ~ ( Lat.:ro dos Santos Bati_§ 
ta) .Em tempo, esclarece-se que a ação de e~ecução fiscal foi intex

posta pela FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, cuja denominação 
foi mencionada ~e m0do incompleto, no inicio de s te r egistro.Data / 

---------------------- --- (se gue nc- verso) 
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NADA CONSTA l\TESTE SETO!l 

--AOUISIÇÕES---------------
cic . noo14 . 276.368/3 ~ , casado antes da vigência da Lei n06.515/77 , no 

r egime de comunhão de bens , com MARIA DE JESUS PEREIRA XAVIER , (brasi 

l eira , diretora de ernpresa , RG . n04 . 447 . 268 - SSP- SP) , res i dent e e domici 

liado nesta cidade , à Avenida Andrade Neves,n02655, apartamento 82 

CAMPINAS, SP ., 2 Ü SE T 1989 . (AAM) . --- - O escr evente autorizado 

f'_~ z1 . .e(.n f ~ , Geraldo Alberto dos Santos . -

R. 2/56.541 . Pela escritura pública datada de 10 de abril de 1989, 

liv~o número 1162,fls . 121 do lQCar t ório de Notas desta 

cidade , rnicrofilrnada sob número 1 6 R 3 5 7 , os proprietários , HOLGER 

JOS~ XAVIER e sua esposa MARIA DE JESUS PEREIRA XAVIER , CIC.n0016 . 240 . 

378/01 , já qua l ificados,VENDERAM o i móve l pe lo preço de NCz.$2 . 700 , 00 -

(dois mil e setecent os c r uzados novos) , a TIVOLI VEICULOS LTDA ., CGC -

MF nQ51. 862 . 555/000 1- 83 , com sede à Av .Invernada , nQ854 , bairr o Ver a 

Cruz , na cidade de Va linhos/SP . CAMPINAS , SP ., 2 O SET 1989. (AAM) .- O es -

crevente autorizado, 1' • .-&, J~ 

~-ôNus----~-~----------~ 

r etro. O Esc. Au t . ~ ( TJ ~uro dos SaE -
tos Batista) . 
R. 4/56 . 541 . O i móve l foi ARRESTADO em 17 de agosto de 1 . 995 , para ga-

·rantia do pagamento de urna dívida no valor de R$ 341 . 734 , 29 , cobrada 

no processo de Execução n~ . 2 . 119/95 ( 9~ . Oficio) , em que figuram : -como exequente , UILSON FRANCO , brasileiro , casado , advogado , OAB/SP 

n~. 77 .7 34 , CPF/MF no . 01 2 037 468 - 49 , com escritório à Avenida Moraes 

Salles , n~. 2 . 244 , Nova Campinas , nesta cidade, e como executada : 

TIVOLI VE!CULOS LTDA., tudo conforme R. Mandado datado de lo . de fe

vereiro de 1 . 995 , a s sinado pelo dr . Luís Francisco Aguilar Cortez , 

M. Juiz de Direito t itular da 9a . Vara Cível desta comarca , rnicrofil

rnado neste cartório sob número 215 . 261 . Foi nomeado fiel depositário 

do bem arr~stadoS o próprio exequente , dr . Uilson Franco . CAMPINAS , 
'i O AGU SP . , v . (AAM) . O escrevente autorizado do Registro de 
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~ ·~, (MATRÍCULA N'( ___ 56._541_)J 

.. r .. ~ 

)/ 
Folha n<J 

Oficial 
- ~ o... ÔNUS 
~ o 

~º~-t-r~º~~··6i_... , R.5/56.541 Fica PENHORADO o imóvel objeto desta matrícula, 
....,.., (/)- ·- - ~~ ------ para ga-

.w 
~ ,"? p w ' rantia da execução de urna d í vida no valor de R$90.593,95 , 

..:....,:.. o em cumpri-

~ o 
a: o 
~ ~ ' 

~ · . ~ § 
"'-·· - ü ~ 
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rnento andado, datado de 31 de agosto de 1.995, assinado pelo 

Vara 

autos 

erto M. s . M. Violante , M. Juiz de Direito da 

ital de Valinhos, desta comarca, expedido 

rn que figuram: corno exequente IDEA COMUNICAÇÃO 

e corno executada TIVOLI VEÍCULOS LTDA., estando 

la. 

nos 

INTEGRADA 

o Auto de 

nhora e Depósito datado de 07 de agosto de 1 . 995, figurando 

po sitário o sr. MARIO CESAR XAVIER - R.G . 10 950 665 , com 

corno 

endereço 

rua Major Solon, n. 615 , apartamento 34, Cambui, ~esta cidade. Os 

Dr. 

do 

n . 

LI

Pe

de-

a 

do-

curnentos ficam arquivados em cartório em microfilme sob n. 216.574. 

Campinas, 2 7 QUT 1995 O escrevente autorizado : ~-,:z----. 
(Lauro dos Sar.tos Batista) (sv) 

AV.6/56.541: o arresto, objeto do R.4 desta matricula, fica convertido 

em PENHORA, em cumprimento ao Mandado Juãicial, datado de 11 / 12 / 1.995, 

microfilmado sob n9 218 . 718, expedido pelo MM. J u iz de Direito da 9a . 

Vara Cível desta Comarca, no s autos da Ação de Execução que Uilson 

Veículos Ltda., processo nQ 2 . 119 / 95 (9Q 0-

Fevereiro de 1.996. o esc~evente autori zado: 

. (José Benedito S. Possati) 
--~->'==----+#------~ 

=~===-'-=·O imovel foi PENHORADO em 16 de julho de 2.003, para garantir a execução de 

uma dívida ào valor de R$6.033,72, nos termos de Certidão datada de 27 de fevereiro de 2.004, 

expedida pelo Diretor Técnico de Serviço do Terceiro Oficio Judicial do Foro Distrital de 

Valinhos, desta comarca de Campinas, expedido nos autos da ação de EXECUÇÃO FISCAL, que 

o MUNICÍPIO DE VALlNHOS ou PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS move contra 

TÍVOLI VEÍCULOS LTDA. (processo nº . 173/ 01), tendo sido nomeado depositátio o Dr. Jurandir 

Franco, RG. nº 2.534.117 SSP/SP., CPF. 024.498.388-72 Secretário de Negócios J u ridicos da 

exequente. A aludida certidão foi prenotada neste Registro sob nº. 298.956. C PIN 

11/JUNH0/2.004. (AAM). O escrevente habilitado do Registro de I:nóveis ~ 
(Eroaldo Soares de Paula). O escrevente autorizado do Registro de ! r.'.lóve~ , :2~"#.~~~~__, 

(Lauro dos Santos Batista). 

NADA MAIS co.<STA t~t::.STE ..);::-

" . 
~n,.J·"'S, 11 JUN 2004 

/~· 
,e/ ,.· -·--: 

/ 



PRIMlYRO ROOISTRO DE IMÓVEIS 
DA C9AAR.CA DE CAMPINAS 

A p« ~~"~ 

Afll' foi 4e acoroo com o 
19 da Lcri 6.01.5, de 31/ 12/ 1973, 

e:m o orifiDel 

JO~ BEN OS. POSSATI 
0 OSO. llUt.. • Escreve Autorizado 

~-,o1,__-r~~~~~~~~~· 

PreY.º 2/7 Oer. •• J•atiça 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS 
ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 
DEPARTAMENTO DE EXECUÇÃO DA DlvlDA ATIVA 

OFÍCIO nº 065/2005 - D.E.D.A/S.N.J. 

Em 19 de maio de 2005. 
Assunto: solicita informações 
Ref. à Execução Fiscal 173/2001 - 3ª Vara 
(PMV x TIVOLI VEÍCULOS L TDA) 

Vimos através do presente cumprimentando V.Sa., 
solicitar a FICHA CADASTRAL e NIRE da empresa abaixo discriminada, com a possível 
brevidade, a fim de instruir processo judicial. 

-TÍVOLI VEÍCULOS LTDA- CNPJ: 51.862.555/0001-83 

Informo ainda, que os emolumentos devidos, de 
acordo com o serviço solicitado, foram recolhidos, conforme GARE em anexo, solicitando o 
encaminhamento da resposta a este Departamento. 

Sem mais par mome 
Apresento V.Sa. protesto de elevada consideração. 

(~ (Â -
MARCELO os FE~~ f HERFEN 

ROCURADOR 
OAB/SP Nº 147.826 

À 
JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo 
Rua Barra Funda, nº 836 
Barra Funda 
São Paulo/S.P. 
Cep - 01152.000 

fcj 
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e o N e L u s Ã o 

Em 21 6/2005 faço estes autos conclusos ao 

Escrev. 

Direito Titular da Terceira Vara 
s, DR. RICARDO HOFFMANN. 

Processo nº. 173/0 
Defiro o pedido da exeqüente. 
Aguarde-se. 
Valinhos. , ds. 

Na da 

o.3 .. 
. . . ........ 

Vara 

recebi estes autos. 

····· ····· 

p 

. ... 
........ . ······· 

HH h, 
Qrººu~ 
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°"""'\......or-c:Lo. 

'2.?>.to os-
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Aronf! De Nah1i 
P'ruturadot • OAW ... 164. 7 

tecftUrla df Aswnlm Jurldlcos t Cldadlllla 
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• PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

EXECUÇÃO FISCAL 0 0173 OI 

Ce1tifico que não houve resposta do oficio expedido pela exeqüente ' Junta Comercial para envio 
de Ficha Cadash-a.1 da executada .. Valinhos, 09/ 11 /2005. Escrev., 
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e o N e L u s Ã o 

Em 06/06/06 faço estes autos conclusos 
MM.Juiz de Direito Titular da 3ª Vara 
de Valinhos, DR. RICARDO HOFFMANN. 
Escrev. :~. 

Processo nº.173/01 

ao 

Em face do informado, desentranhe- se e adite - se 
o mandado com cópia d mapa de fls . 17 . 

Valinhos ., ds. 

Juiz de Vara 

autos . 
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OFICIAL 

r CARGA , , ~ . , 

f BAIXA _/Ç. (/,o-L:_ j, 

L MANDATO -4'.;;-~~ -

P O D B R J U D I C I Á R I O 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

JUÍZO DE DIREITO DA TERCEIRA VARA DA COMARCA DE VALINHOS /SP 
Rua Prof. Ataliba Nogueira , n. 36 Valinhos/sp - f one (019) 3871.3563 - cep 

13270-660 

MANDADO DE AVALIAÇÃO DE BEM PENHORADO 

EXECUÇÃO FISCAL Nº 0173 / 01 
Exequente: MUNICÍPIO DE VALINHOS 
Executado: TÍVOLI VEÍCULOS LTDA 
OFICIAL: Enio 

o Doutor Ricardo Hoffmann Meritíssimo Juiz de Direito da 
Terceira vara do Foro Distrital de Valinhos da Comarca de Campinas, Estado de 
São Paulo, na forma da lei, etc. 

M A N D A a qualquer um dos Oficiais de Justiça deste 
Juízo, ao qual este for apresentado, indo por mim devidamente assinado, que em 
seu cumprimento, compareça ao endereço do bem imóvel penhorado, conforme 
descrição constante do Termo de Penhora , cópia anexa e lá proceda a AVALIAÇÃO do 
imóvel, para posterior praceamento do bem. 

Passado nesta c idade de r -se. Dado e 
... (Simone 
.. (Carlos 

Alves), Escrevente, digitei 
Al berto Pereira Esmeriz), 

por determinação judicial. 

Valinhos / SP, em 09.11.2005 . 
e providenciei a impressão . 

Diretor Técnico de Serviço, 



• • 

Proc. 0173/01 Mand. 4549 

Certifico e dou fé, eu, Oficial de justiça, ao final assinado, que em 
cumprimento ao r. mandado que Municipio de Valinhos Move a 
Tívoli Veículos Ltda.; 
Diligenciando ao endereço do bem do imóvel penhorado, 
informando-se no endereço Rua Invernada, 854, Valinhos/Sp., ali no 
local estando funcionando a empresa Allegro Veículos, fui 
recebido, Sr. Ademir Bahia, representante legal da mesma, informou 
que no local funcionou a empresa Tivoli Veiculos, sendo que este 
endereço, a Gleba de Terras, com área 9.555,44m2, designada pelo 
n.3, integrando terras de área reservada B, constante da planta do 
loteamento chácara das Nações, em Valinhos, medindo e 
confrantando pela frente por 59,81, com auto estrada Francisco Von 
Zuben, conforme descrição no r. mandado, não sabe informar a sua 
localização ao certo, tendo em vista que aluga o imóvel do 
proprietário Arildo Antunes dos Santos; diante do exposto, deixei de 
proceder a avaliação do bem penhorado, no momento, para este 
Oficial, encontra-se em lugar incerto e não sabido, devolvo em 
cartório o presente mandado para os devidos fins; Valinhos, 16 de 
Novembro de 200~. C , l-.__· Oficial de justiça. 

01 dil. 
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-P O D E R J U D I C I Á R I O 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Juízo de Direito da Terceira Vara da Comarca de Valinh s 
Rua Professor Ataliba Nogueira, 36 - B. Santo Antonio - CBP 13270 

Proce s s o n º 0173 / 01 - ef 
Of icial: Adriano 

19 38713563 

ADITAMENTO 

O Doutor RICARDO HOFFMANN, MM.Juiz de Direito Titular da Terceira 

Vara da Comarca de Valinhos, Estado de São Paulo, 

A D 1 T A o presente mandado, desentranhado dos autos da EXECUÇÃO 

FISCAL nº 0173/01 , que MUNICÍPIO DE VALINHOS move contra TÍVOLI VEÍCULOS 

L TOA a fim de proceder ao cumprimento integral do mandado de AVALIAÇÃO DO BEM 

PENHO DO, conforme cópia do mapa para sua localização. 

CUMPRA SE, na forma e sob as penas da lei. Valinhos/SP, em 17 de julho de 2006. 

Eu, _ ___,"d--_(Simone M G Alves), Escrevente, digitei e providenciei a impressão. 

Eu, Carlos Alberto Pereira Esmeriz), Diretor Técnico de Serviço, subscrevi e 

assinei po 

EIRA ESM ERIZ 

SERVIÇO 
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e o N e L u s Ã o 

Em 25 / 08/06 faço estes autos conclusos ao 
MM.Juiz de Direito Titular da 3 ª Vara 
de Vali~~os, DR. RICARDO HOFFMANN. 
Escrev.: ~, 

Processo n º . 173 / 01 

Ao cartório para designação de datas para 
primeiro e segund leilão, corno de praxe . 
Expeça- se rnand do para intimação do 
representante le al da executada das datas 
designadas. 
Expeça- s e edital . 
Int . 
Val inhos . , ds . 

Juiz de Vara 

IMENTO 
Na estes autos. 

DESIGNAÇÃO 
Dia ~~ _de .~-· ~---··--.. __ de ~9J~~ 
àsJ3~00horas - 1." O. · --... ..~·-·-····---·--··-·· J 
e dia_lQ_~e __ ... ~ ......................... de (g ;)c{)~ 

:~3jf~:oras - 2.' ~ ...... ...... ... ..... -· ·~····;·~ljd) 
Eu. _ _ _ 
~---······-·-····· ~ t- ... 'QÁ 

--···· · ·· ·· · ···· · · · --~~· ·· ····-Escr. sub.ser. 

Enviado para Diil)!i r :-> '"',O / 

Em: i.~ 1:> ci !.o~ Escre.,-
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 
Jª V ARA DA COMARCA DE VALINHOS/SP. 

Processo nº 173/01 - Execução Fiscal 

A "MASSA FALIDA TÍVOLI 
VEÍCULOS L TDA.," por sua advogada que esta subscrev , nos autos da 
ação de execução fiscal que lhe move a Prefeitura Municipal de Valinhos 
vem, mui respeitosamente, à presença do nobre Juízo de Vossa 
Excelência, requerer a juntada da inclusa procuração e vista dos autos 
fora de cartório pelo prazo de 05 (cinco) dias. 

Termos em que pede deferimento. 

De Campinas para Valinhos, 23 de outubro de 2006. 

~h~~-d-.\~· 
Heloisa Maria Manarini Liserre 

OAB/SP 239.085 

Rua Barão de Jaguara, 1481, cj. 197, Centro, Campinas/SP 
CEP 13.015-910, Tel. (OXXI 9) 32364173 



PROCURAÇÃO "AD JUDICIA" 

A "MASSA FALIDA DE TÍVOLI VEÍCULOS L TDA.," legalmente 
representada por seu síndico, UILSON FRANCO, brasileiro, maior, 
advogado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Secção de São 
Paulo sob o nº 77.374, portador do RG nº 1.694.086-SSP, e do CPF nº 
012.037.468-49, com escritório na Rua Barão de Jaguara, 1481, cj. 197, 
Centro, Campinas/SP, pelo presente instrumento de procuração, nomeia e 
constitui sua bastante procuradora a advogada HELOISA MARIA 
MANARINI LISERRE, brasileira, maior, solteira, devidamente inscrita 
na Ordem dos Advogados - Secção de São Paulo, sob o nº 239.085 e a 
advogada KARLA PINHO DE MELO brasileira, maior, solteira, 
devidamente inscrita na Ordem dos Advogados - Secção de São Paulo, sob 
o nº 251.308, com escritório no mesmo endereço, a quem confere, COM 
RESERVA DE IGUAIS, amplos poderes para o foro em geral, com a 
cláusula ad judicia, em qualquer Juízo, Instância ou Tribunal, podendo 
propor contra quem de direito as ações competentes e defendê-lo nas 
contrárias, seguindo umas e outras, até o final da decisão, usando os 
recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhe, ainda, poderes 
especiais para confessar, desistir, transigir, firmar compromissos ou 
acordos, receber e dar quitação, agindo em conjunto ou separadamente, 
podendo ainda substabelecer esta em outrem, com ou sem reservas de 
iguais poderes, dando tudo por bom, firme e valioso, nos autos da execução 
fiscal que a Prefeitura Municipal de Valinhos move contra a Massa 
Falida da Tívoli Veículos Ltda., representada pelo síndico que esta 
subscreve, Processo oº 173/01, em trâmite perante a 3ª Vara da Comarca 
de V alinhos/SP. 

LSONFRANCO 
OAB/SP nº 77.374 

SÍNDICO 
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CARG.A "23 ou 1 2006 

BAIXA 31 nt JJZ006 f 1 '-~t:\~JDATO .!:::.~~ 
PODER JUDICIÁRIO L .. - =========--~-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

JUÍZO DE DIREITO DA TERCEIRA VARA DA COMARCA DE VALINHOS 

EXECUÇÃO FISCAL Nº 0173 /01 

Exeqüente: MUNICÍPIO DE VALINHOS 
Executado: TIVOLI VEICULOS LTDA 

MANDADO DE INTIMAÇÃO 

O Dr Ricardo Hoffmann, Juiz de Direito da 3a. Vara Da Comarca de 
Valinhos / SP, na forma da lei, etc. 

MANDA a qualquer um dos Oficiais de Justiça deste Juízo, ao qual for este 
apresentando, indo por mim devidamente assinado, em seu cumprimento, 
extraída dos autos de supra epigrafados, 

I NTIME a executada, na pessoa de seu síndico VILSON FRANCO, de que o bem 
penhorado nos autos em epígrafe ser levado a leilão no átrio do Fórum 
l ocal, sito à Rua Professor Ataliba Nogueira, n§ 36, Bairro Santo Antonio, 
Valinhos, em PRIMEIRO LEILÃO, a quem mais der ou maior lanço oferecer , 
desde que não inferior à avaliação, sendo certo que, em não havendo 
licitantes no PRIMEIRO LEILÃO, realizar -se- o SEGUNDO LEILÃO, a quem mais 
der ou maior lanço oferecer , desde que não ofereça preço vil. 

SÍNDICO: VILSON FRANCO , com endereço à Rua Barão de Jaguará, nº 1481, conj. 
173, Centro, Campinas 

PRIMEIRO LEILÃO: dia 09/11 / 2006, às 13:00 horas. 

SEGUNDO LEILÇO : dia 30/11/2006, às 13:00 horas. 

CUMPRA-SE. 
digitei. 
Serviço, s 

ao oficia 
parte. Item 5 
suas funções, 
obrigatória em 

OFICIAL: ENIO 

19/ 10/ 2006. Eu, Alves, Esccrevente, 
Fere Esmeriz ), Diretor Técnico de 

por determinação judicial. 

UR:H.1;t~µuRIA GERAL DA JUSTIÇA: Item 4 - " É vedado 
justiça o recebimento de qualquer numerário diretamente da 
- A identificação do oficial de justiça, no desempenho de 
ser feita mediante apresentação de carteira funcional, 

todas as diligências." 

ç:-·r..-0.IV'-~ • 
~\.\Se f" -~. Jr.' ~- . 

H(to1SA MAR.1~ k.~.NA~i>J1 L.1'..>{i'!(( 

f( G r-? JCJlfC:1S~'i-S-

OA6/s? :.l:jq o<;s 



Certidão: 
Proe-. &113-J():l Mand:. 5462 

Certifiro e: duu fé-~ eu,_ Oficial de lus_tiça, ao- final assinado,_ que em 
cumprimento- ao L mandado,_ diligenciei ao endereço L indicado,_ Rua Barão 
de: laguara,_ 14-81, Conj. 173,_ Campinasfsp-..,_ ali s_endo o lo.cal Cunj. 19-7, ali 
s:_endn Intimei o sindica Uilson. Franc:o,_ na pessoa de sua procuradora Dra. 
Heloisa Maria Manarini 1 ,iserr~ Ciente íi:c_ou, por todo o teor do presente 
mandado, por_ mim lido, entregn~lhe a côntrafé, exarntt o seu ciente; 
Valinhas,_3-lde Outubro.: de 2000 · C~ ~ Oficial de Justiça. 

QL diL e- fi1 faixa(disL SUP-~ 16 km.) 
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 
3ª V ARA DA COMARCA DE V ALINHOS/SP. 

O Síndico e os advog dos da "MASSA 
FALIDA DE TÍVOLI VEÍCULOS LTDA.," que es subscrevem, nos 
autos da ação de execução fiscal que lhe move a Preti tora Municipal de 
Valinhos vêm, mui respeitosamente, à presença do no e Juízo de Vossa 
Excelência, dizer e requerer o seguinte: 

1 - Primeiramente, oportuno co estar a avaliação 
do imóvel em R$ 300.000,00 (fls. 54 dos autos) que é muito inferior ao 
valor atual do mesmo, nos termos do artigo 683, III, do CPC. 

2 - Ademais, tramita na 1 ª V ara desta Comarca 
Ação Declaratória (processo nº 116/00) na qual por sentença proferida 
em 31.08.06 foi declarada e reconhecida a sucessão da Tívoli Veículos 
Ltda. pela Allegro Veículos Ltda. (Parecer do Ministério Público 
favorável à procedência da ação para declarar a sucessão, doe. O 1 -
anexo, e sentença, doe. 02 - anexo), que deverá responder por todos os 
débitos, inclusive os tributários, senão vejamos o tópico final da 
sentença: 

"Posto isso, julgo PROCEDENTE a ação e declaro 
a ré ALLEGRO VEÍCULOS LTDA. sucessora de 
TÍVOLI VEÍCULOS L TDA., tomado-a, assim, 
responsável por todos os débitos da sucedida Tívoli 
Veículos Ltda., sejam eles trabalhistas, tributários 
comerciais ou civis."(. .) P.R.I. Valinhos, 31 de 



agosto de 2006. Marcelo da Cunha Bergo - Juiz de 
Direito. (grifamos) 

2 - Ainda que assim não fosse, o imóvel é o 
único bem da Massa, já arrecadado no Processo nº 764/95 - Falência, em 
trâmite na 1 ª Vara da Valinhos, sendo a única i:;arantia de pai:;amento dos 
débitos trabalhistas, que pela ordem de preferência, antecedem aos 
débitos tributários. 

3 - É certo que o leilão poderá trazer 
prejuízos irreparáveis aos credores trabalhistas, alguns com seus créditos 
já habilitados, outros com processos que tramitam em grau de recurso no 
TRT e no TST, e à própria MASSA, já desobrigada pela sentença na ação 
declaratória, proc. nº 116/00, de assumir as dívidas tributárias, que foram 
reconhecidas como de responsabilidade da Allegro Veículos Ltda. , 
sucessora da Tívoli Veículos Ltda. 

4 - Isto posto, mui respeitosamente, requer 
se Digne Vossa Excelência em determinar LIMINARMENTE o 
cancelamento ou a suspensão imediata do leilão designado para os dias 
09.11.06 e 30.11.06, ambos às 13 :00 horas, estando presentes os 
requisitos do ''fumus boni iuri" e do "periculum in mora", até que 
sobrevenha ulterior notícia sobre os pagamentos das débitos pela 
sucessora Allegro Veículos Ltda. 

Termos em que pede deferimento . 

De Campinas para Valinhos, 30 de outubro de 2006. 

ONFRANCO 
AB/SP nº 77 .374 

SÍNDICO 

\~~ ~·r· cV)VW-... 
HELOISA M. M. LISERRE 

OAB/SP nº 239 .085 

Rua Barão de Jaguara, 1481 , cj . 197, Centro, Carnpinas/SP. 
CEP 13 .015-910, Tel. (OXXl 9) 32364173 
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

1ª Vara Judicial da Comarca de Valinhos 

Autos nº 116/00 

PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

Meritíssimo Juiz: 

Cuida-se de ação declaratória, ajuizada 

pela MASSA FALIDA DE TÍVOLI VEÍCULOS LTDA. contra ALLEGRO 

VEÍCULOS L TOA., por meio da qual postula o reconhecimento da sucessão 

havida entre as duas empresas. 

Alega a autora que houve simulação para 

ocultar a sucessão havida entre a Tívoli Veículos Ltda. e a Allegro Veículos 

Ltda. e que existe farta documentação a demonstrá-la. 

Narra que em 01/08/95 foi assinado 

contrato de cessão de direitos entre a Tívoli e Mauro Eduardo Valverde 

Rodrigues, Mauro Eduardo Valverde Rodrigues Filho e Marco Antônio Nassif 

Abi Chedid, pessoas físicas que viriam a se tornar os sócios da Allegro (tis. 

158/161). Nessa mesma época, em documentos não datados, a Tívoli e os 

sócios da Allegro comunicaram à Fiat que os saldos devedores ou credores 

de responsabilidade daquela seriam assumidos integralmente pela nova 

concessionária Fiat em Valinhos, a qual estava sendo constituída pelos 

sócios Mauro Eduardo Valverde Rodrigues, Mauro Eduardo ValverdeJ 
l ' 
\V 

6 
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Rodrigues Filho e Marco Antônio Nassif Abi Chedid (fls. 156/157). Nesse 

mesmo mês de agosto de 1995, a Tívoli vendeu dezenas de itens de seu 

ativo comercial, bem como os direitos de uso de suas quatro linhas 

telefônicas para Mauro Eduardo Valverde Rodrigues (tis. 63/81 , 83/101 e 

61 ). 

Procurando encobrir a sucessão havida, a 

Declaração Cadastral de Cancelamento da Inscrição da Tívoli, na Av. 

Invernada, nº 854, em Valinhos/SP, assinada em 31/08/95, foi protocolizada 

no Posto Fiscal tardiamente (fls. 62). 

Em 02/10/95, foi celebrado o distrato entre 

a Fiat Automóveis e a Tívoli Veículos Ltda. (tis. 154/155). A Allegro foi 

oficialmente constituída em 01/11/95, num salão de fundos, sem a menor 

condição de abrigar uma concessionária de veículos, na Av. dos Esportes, 

451 , em Valinhos/SP (tis. 44/49). Em 07/12/95, a Allegro alterou seu contrato 

social, mudando oficialmente sua sede para a Av. Invernada, 854, em 

Valinhos/SP, onde funcionara a Tívoli durante dezesseis anos (fls. 175/182). 

Curiosamente em todos os contratos da 

Allegro e também no distrato entre a Fiat e a Tívoli figuram como 

testemunhas Luiz Arthur Valverde Rodrigues e Vilner José Vidal, o primeiro 

parente dos sócios da Allegro e o segundo contador da Allegro. 

Em 18/12/97, a contadora da Tívoli, ouvida 

como testemunha nos autos da reclamação trabalhista nº 1565/97-7 RT, na 

5ª JCJ de Campinas, declarou que: "confessando a sucessão entre as 

empresas, inclusive compromisso da sucessora de recontratar os ex

funcionários da Tívoli, bem como a quitação de dívidas desta ~ 
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Allegro, junto da Fiat SIA, constituída por Mauro Valverde, pai e filho, e 

Marco Abi Chedid". 

No âmbito trabalhista, foi reconhecida a 

sucessão da Tívoli pela Allegro. 

Conclui a autora afirmando que a venda 

das linhas telefônicas e de diversos itens, como peças, máquinas e 

equipamentos da Tívoli para a Allegro, a circunstância de esta última ter se 

aproveitado do fundo de comércio e da clientela da primeira, bem como o 

fato da Allegro ter recebido, gratuitamente, da Tívoli a bandeira de 

concessão Fiat, avaliada em cerca de um milhão de reais, exercendo suas 

atividades no mesmo local antes ocupado pela Tívoli , comprometendo-se 

apenas pelo pagamento das dívidas da Tívoli com a Fiat, são fatores que 

demonstram a sucessão ocorrida entre essas duas empresas. 

A ré foi citada (tis. 171 /172) e ofereceu 

contestação, juntando documentos (fls. 188/204 ). Negou a pretendida 

sucessão entre as empresas Tívoli e Allegro. Afirmou que as duas empresas 

coexistiram. Enquanto a Tívoli mudou sua sede social para Campinas, já 

dissociada da marca Fiat (fls. 205/208), a Allegro funcionava na Av. dos 

Esportes, em Valinhos. Nesse mesmo período, na Av. Invernada, em 

Valinhos, na antiga sede da Tívoli , passou a funcionar o restaurante 

Cabana's Grill (fls. 209/213). Esclareceu que somente depois de seis meses 

de sua constituição é que se mudou para a Av. Invernada, no prédio 

anteriormente ocupado pela Tívoli e isso por exigência da Fiat (tis. 214/237). 

Negou que tivesse assumido qualquer débito da Tívoli perante a Fiat, salvo 

os relacionados ao sistema "mille on line", em razão de imposição da Fiat 

para a transferência da concessão da representação da bandeira. Quanto à 

aquisição de linhas telefônicas, peças, materiais e equipamentos da Tivo19) 
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

afirma que, por ocasião das negociações, a Allegro nem tinha sido criada e 

seus sócios, os adquirentes, como já idealizavam sua constituição, apenas 

aproveitaram a boa oportunidade que o mercado lhes ofereceu. Acrescentou 

que o número das linhas telefônicas até foi mudado a pedido da Allegro. A ré 

ainda explicou a participação de pessoas ligadas à Allegro como 

testemunhas em documento particular da Tívoli , dizendo que, para 

assegurar o sucesso do novo empreendimento, acompanhou de perto, 

através de pessoas de sua confiança, o desligamento da Tívoli. Impugnou as 

declarações da contadora da Tívoli perante a Justiça do Trabalho, afirmando 

que tal prova não pode ser emprestada, em razão da Allegro não ter figurado 

como parte na reclamação trabalhista. Alegou, ainda, que não houve 

qualquer recontratação de funcionários. Alguns deles, que haviam 

trabalhado na Tívoli, foram admitidos posteriormente pela Allegro, em razão 

da qualificação profissional e da experiência que detinham Finaliza 

reafirmando que não houve compra de ativos, nem assunção de passivo da 

Tívoli pela Allegro, não houve compra de fundo de comércio, nem de 

clientela, não houve, portanto, qualquer simulação. 

Na seqüência, a autora manifestou-se a tis. 

255/267, impugnando os termos da contestação e apresentado novos 

documentos. Esclareceu que ambos os prédios supostamente ocupados 

pela Allegro, o da Av. dos Esportes e do Av. Invernada, pertencem ao 

mesmo dono. O primeiro, fotografado a tis. 268/270 é muito menor que o 

segundo, reproduzido nas fotos de tis. 273/275. Trata-se de um prédio de 

fundos, um "beco", sem qualquer visibilidade, do ponto de vista comercial, 

pequeno e sem condições de sediar uma concessionária de veículos. 

Estranha o fato de a ré não ter juntado contrato de locação do primeiro 

endereço, na Av. dos· Esportes. Ressalta que o contrato de locação referente 

ao imóvel da Av. Invernada, apresentado a tis. 213/214, foi celebrado com a 

sócia da churrascaria Cabana's Grill. O contrato menciona que as parte~/ 
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conhecimento que a locatária está constituindo uma empresa e que fica 

autorizado funcionamento desta empresa naquele imóvel, desde que a 

locatária participe da sociedade que está sendo formada. A partir de então, o 

contrato passa automaticamente à responsabilidade da nova sociedade 

(Cabana's Grill). Ocorre que quando tal contrato foi celebrado, a "nova 

sociedade" já existia formalmente. A churrascaria Cabana's Grill já 

funcionava na cidade de Campinas, no bairro Chácara da Barra, em 

instalações modestas, com aluguel mensal inferior a R$ 1.000,00 (tis. 

276/277). Curioso que o contrato, que previa um aluguel mensal de R$ 

5.000,00, foi assinado sem fiador. Ponderou que em 83 dias não teria sido 

possível adequar o prédio da Av. Invernada, que tinha sido ocupado durante 

16 anos por um concessionária de veículos, para um restaurante e, em 

seguida, readequá-lo para outra concessionária. Ressaltou que a conta de 

energia elétrica de tis. 21 O não serve como prova, já que na data de 

vencimento do documento, o imóvel da Av. Invernada já vinha sendo 

ocupado pela ré há mais de 20 meses. A autora apresentou ainda certidão 

da Prefeitura Municipal de Campinas, atestando que a Tívoli não possuía 

alvará para funcionar naquela cidade (tis. 280), uma certidão, onde um 

Oficial de Justiça afirma que esteve no endereço indicado como sendo da 

Tívoli , em Campinas, e depois de algumas tentativas (o imóvel estava 

sempre fechado) encontrou um funcionário, que informou que ali funcionava 

apenas o escritório da empresa (tis. 282) e cópias de outra reclamação 

trabalhista onde foi reconhecia a sucessão das duas empresas (tis. 

292/297). 

Tardiamente, ao impugnar os documentos 

apresentados pela autora, em sua réplica, a ré argüiu as preliminares de 

falta de interesse de agir, impossibilidade jurídica do pedido e ilegitimidf.Í~ 
de parte. ~ 



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Foi designada audiência de tentativa de 

conciliação, que resultou inviável (tis. 352). Na fase do saneador, as 

preliminares foram afastadas, os pontos controvertidos fixados e deferidas 

as provas, pericial, documental e oral, postuladas pelas partes (tis. 367). 

O laudo pericial foi juntado a tis. 568/589. 

Novos esclarecimentos foram prestados pela Sra. Perita a tis. 683/688. A 

Assistente Técnica da autora ofertou seu laudo a tis. 618/627. 

As partes desistiram da produção de outras 

provas. A instrução foi encerrada. Sobrevieram as alegações finais. 

Em suma, é o relatório do processo. 

Segue o parecer desse órgão. 

A presente ação objetiva o reconhecimento 

da simulação ocorrida para encobrir a transferência do ativo e de parte do 

passivo (apenas os débitos com a Fiat S/A) da Tívoli para a Allegro e, por 

conseqüência , a declaração da responsabilidade desta última por todas as 

dívidas da primeira até 01/08/95, data em que havido a aludida 

transferência. 

Analisando-se tão somente a 

documentação relativa ao encerramento da Tívoli e à constituição da Allegro 

poder-se-ia, à primeira vista, concluir pela inexistência da alegada sucessão. 

O exame das demais provas acostadas nos 

autos, contudo, evidencia o contrário. Deixa claro que, de um lado, a Tívoli~ 

sabedora das dificuldades financeiras que enfrentava e já antevendo ~ 

~-
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

decreto de sua falência, e de outro, os sócios da Allegro, pessoas físicas que 

dispunham de capital e procuravam oportunidades de negócio no mercado 

que lhes fossem favoráveis, ainda que ilegais, uniram-se, transferindo o que 

restava de bom da Tívoli (a bandeira de concessão Fiat, o fundo de 

comércio, a clientela, o estoque de peças, máquinas e equipamentos, um 

veículo e as linhas telefônicas) para as pessoas físicas que, logo depois, 

constituiriam a Allegro. Para garantir a utilização da bandeira Fiat, os sócios 

da Allegro responsabilizaram-se apenas pelo pagamento dos débitos da 

Tívoli com aquela montadora. Agindo desse modo, tanto os sócios da Tívoli 

quanto os da Allegro dilapidaram o que restava do patrimônio social da 

Tívoli , com evidente prejuízo aos credores desta, salvo a Fiat, que recebeu 

tudo o que lhe era devido. 

Os documentos apresentados pela autora 

demonstram suficientemente a simulação perpetrada pelos sócios da Tívoli e 

da Allegro. As alegações da ré e os documentos por ela apresentados, por 

seu turno, não afastam essa verdade. 

Embora documentalmente as duas 

empresas, Tívoli e Allegro, tenham coexistido, na realidade, tal circunstância 

não ocorreu. Primeiro porque a Tívoli transferiu-se para um imóvel que não 

tinha a mínima aparência de concessionária ou loja de veículos multimarcas 

e permanecia a maior parte do tempo fechado, sem qualquer sinal de que ali 

se praticasse qualquer ato comercial , com a presença esporádica de um 

único funcionário, que dizia que ali funcionava apenas um escritório, tudo 

isso certificado por Oficial de Justiça. Segundo, porque o local onde a ré diz 

ter se estabelecido inicialmente, na Av. dos Esportes, é, como diz a autora, 

um "beco", sem a menor condição de abrigar uma concessionária de 

veículos, o que pode ser facilmente verificado pelas fotografias acostadátJ 
/ 

nos autos. \.:../ 
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De igual modo, todas as circunstâncias 

esmiuçadas pela autora, relacionadas à locação do imóvel da Av. Invernada, 

onde a Tívoli se manteve funcionando ao longo de dezesseis anos, a uma 

churrascaria (a singeleza do imóvel ocupado pela churrascaria na cidade de 

Campinas demonstra que se trata de uma empresa pequena, sem grande 

poder econômico; o valor locatício do prédio em Valinhos era bastante 

elevado; o contrato de locação foi celebrado sem a exigência de qualquer 

garantia; não existiu alvará de funcionamento para o restaurante em 

Valinhos, não teria havido tempo hábil para a adequação das instalações a 

um restaurante), deixam claro que, depois da desocupação do prédio pela 

Tívoli foi a Allegro que ali se estabeleceu. Não houve a instalação de 

qualquer restaurante no local nesse espaço de tempo. 

Aqui é bom lembrar que a ré não produziu 

qualquer prova em sentido contrário, que demonstrasse seu efetivo 

funcionamento no imóvel localizado na Av. dos Esportes ou a instalação da 

churrascaria na Av. Invernada. 

A aquisição das peças em estoque, 

materiais, equipamentos, veículo e linhas telefônicas da Tívoli por um dos 

sócios da Allegro são outras circunstâncias que evidenciam a sucessão das 

empresas Quanto às linhas telefônicas, cabe frisar que das quatro linhas 

apenas uma teve sua numeração alterada, não havendo no ofício 

encaminhado pela Telesp qualquer indicação de que tal mudança tenha sido 

solicitada pela Allegro. Daí concluir-se que a Allegro continuou a utilizar as 

linhas telefônicas antes pertencentes à Tívoli. 

Por fim, a assunção das dívidas da Tívoli 

junto à Fiai pela Allegro, a contratação pela Allegro da maior parte ~ 
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funcionários da Tívoli e a confissão da sucessão das empresas e da 

simulação promovida para encobri-las, pela contadora da Tívoli , perante a 

Justiça do Trabalho, são dados que reforçam ainda mais a tese sustentada 

pela autora. 

A perícia realizada concluiu que "... A 

empresa Tívoli transferiu seu acervo econômico para as pessoas 

físicas dos sócios da Allegro junto a Fiat do Brasil pouco antes da 

constituição formal desta última. ( ... ) No âmbito das relações 

econômicas traduzida pela documentação a definição apropriada ao 

caso é que os ativos e passivos tangíveis e intangíveis, ou seja, de 

valor decorrente dos direitos de propriedade a eles associados, 

pertencentes à Tívoli, bem como o direito de explorar a marca FIA T, 

possui uma característica de transferência de titularidade, para a 

empresa Al/egro. Portanto, constata-se na análise econômica dos fatos 

que houveram transferências de bens passivos e ativos para as 

pessoas físicas dos sócios da Allegro, exceto a razão social da Tívoli, 

afetada pelo descrédito. Destaca-se, principalmente, no documento 

enviado pela Fiat que as pessoas físicas beneficiárias das 

transferências da Tívoli, já estavam constituindo a empresa Allegro 

para assumir a titularidade da falida. ( ... ) Neste caso, pelas datas de 

depósito, comparando com os documentos pelos quais as pessoas 

físicas dos sócios da Allegro assumem a responsabilidade tanto dos 

débitos como dos créditos junto a Fiat automóveis, não restaria 

dúvidas de que os indícios destes pagamentos tiveram como 

depositante a Tívoli, mas com recursos dos que adquiriram os ativos e 

passivos da falida. ( ... ) Desta forma, existe plena conexão econômica 

entre as duas empresas Tívoli e Allegro, no que tange aos produtos 

vendidos, na concessão de marca, no modus operandi controlado pela 

proprietária da concessão, Fiat do Brasil S/A, no primeiro momentQ. E'{;) 
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um segundo momento, quando da transferência da Al/egro para a 

antiga sede da Tívoli, consolida-se a conexão econômica pelo ponto 

comercial". 

Demonstrada a fraude engendrada pelos 

sócios da Tívoli (falidos) e pelos sócios da Allegro, forçoso o reconhecimento 

da sucessão dessas duas empresas. Nesse sentido já decidiu o Egrégio 

Tribunal de Justiça de São Paulo: 

"FALÊNCIA - Pedido - Arrecadação em empresa de 

terceiro, diante de forte indício de sucessão de 

empresas - Admissibilidade - Medida ad cautelam 

que há que ser mantida para que não haja prejuízo 

aos credores - Recurso não provido." (Agravo de 

Instrumento n. 99. 798-4 - Araçatuba - 1 Oª Câmara de 

Direito Privado - Relator: Ruy Camilo - 13.04.99 -

V.U.). 

"FALÊNCIA - Fundamento - Artigo 1°, caput, da Lei 

de Falência - Fraude contra credores - Ocorrência 

de sucessão de empresas - Desconsideração da 

personalidade jurídica - Admissibilidade - Recurso 

não provido." (JT J, 264/253). 

Diante do exposto, o parecer deste órgão é 

pela procedência da presente ação, reconhecendo-se a simulação ocorrida 

para encobrir a transferência do ativo e de parte do passivo (apenas os 

débitos com a Fiat S/A) da Tívoli para a Allegro, declarando-se a sucessão 

havida entre essas duas empresas e a responsabilidade desta última por~ 
\.__/ 
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todas as dívidas da primeira até 01/08/95, data em que havido a aludida 

transferência. 

Valinhos, 19 de abril de 2006. 

Kem Giovaa ri Arantes 

Promotora de Justiça Substituta 
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Processo nº 116/2000 

Vistos. 

MASSA FALIDA DE TIVOLI LTDA. propõe Ação Declaratória contra 

ALLEGRO VEÍCULOS L TOA., alegando, em resumo, que a Allegro está 

estabelecida no mesmo endereço onde funcionou a Tívoli, qual seja, Avenida 

Invernada, nº 854, em Valinhos, desenvolvendo atividade no mesmo ramo 

comercial (Concessionária Fiat), havendo indícios de simulação para ocultar a 

sucessão havida entre as empresas. Em 01/08/1995, foi assinado contrato de 

Cessão de Direitos entre a Tívoli e Mauro Eduardo Valverde Rodrigues, Mauro 

Eduardo Valverde Rodrigues Filho e Marco Antonio Nassif Abi Chedid, futuros 

, sócios da Allegro. Na mesma época, a Tívoli e os sócios da Allegro comunicaram 

à Fiat que os saldos devedores ou credores de responsabilidade da primeira 

seriam assumidos integralmente pela nova concessionária Fiat em Valinhos, que 

estava sendo constituída. Em 03/0811995, a Tívoli continuou vendendo dezenas de 

itens de seu ativo comercial para os sócios da empresa Alegro, que estava em 

fase de constituição. Em 17 e 18/0811995, Mauro Eduardo Valverde Rodrigues 

adquiriu da Tívoli os direitos de uso de quatro linhas telefônicas, que continuaram 

funcionando na Allegro. Em 31/08/1995, foi assinada a Declaração Cadastral de 

Cancelamento da Inscrição da Tívoli, na Avenida Invernada, nº 854, tardiamente 

protocolizada no Posto Fiscal de Valinhos. Em 02/10/1995, foi assinado distrato 

entre a Fiat e a Tívoli, figurando como testemunhas Luiz Artur Valverde Rodrigues 

e Vilner José Vidal, o primeiro parente dos sócios e o segundo contador da 

Allegro. Em 01/11/1995, foi constituída a Allegro, num salão de fundos na Avenida 

dos Esportes, nº 451. Em 07/12/1995, por meio de alteração contratual, na qual 

figuram as mesmas testemunhas, a Allegro mudou-se para a Avenida Invernada, 

nº 854, onde funcionara a Tívoli por dezess is anos. Em todos os documentos 

figuram as mesmas testemunhas, com é1a s duvidosas e muito próximas, 

deixando transparecer que foram feitos mesmo dia. Em 18/12/1997, a ex-
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contadora da Tívoli , em depoimento prestado perante a 5ª JCJ de Campinas 

(processo nº 1565197-7 RT), confessou a sucessão entre as empresas, inclusive 

com compromisso de a sucessora contratar os ex-funcionários da Tívoli e quitar as 

dívidas da Tivoli junto à Fiat S/A. Tanto houve sucessão que assim foi decidido em 

reclamações trabalhistas movidas por ex-funcionários da Tívoli, que foi substituída 

nos processos pela Allegro. A sucessão, assim, resta evidenciada, pois a Tívoli 

vendeu seus ativos para os futuros sócios da Allegro, criada ao mesmo tempo em 

que a antiga concessionária assinava, sem qualquer indenização "visível", um 

distrato da concessão com a Fiat S/A, ao passo que a Allegro "ganhava de 

presente" a concessão, que vale cerca de um milhão de reais, assumindo os 

débitos da sucedida. Requer a procedência da ação para que seja declarada a 

sucessão, tornando-se a ré responsável por todos os débitos trabalhistas, 

tributários e comerciais da Tívoli Veículos Ltda. Junta documentos. 

Citada, a ré ofertou contestação a fls. 188 e seguintes. Sustenta que a 

Tívoli esteve estabelecida na Avenida Invernada, nº 854, desde a data de sua 

constituição. Entretanto, encerrou suas atividades naquele endereço no inicio de 

agosto de 1995, quando mudou-se para Campinas, alterando sua sede social. A 

ré, por sua vez, foi constituía em 1° de novembro de 1999, localizando-se 

inicialmente na Avenida dos Esportes, nº 451 , Centro, Valinhos. Assim, as 

empresas não estiveram estabelecidas sucessivamente no mesmo endereço. 

Após a saída da autora, instalou-se no imóvel da Avenida Invernada a churrascaria 

Cabana·s Grill Churrascaria Ltda., que desenvolveu suas atividades naquele local 

por 3 ou 4 meses. Os contratos de cessão de direitos foram firmados entre a 

Tívoli e os futuros sócios da Allegro, que ainda não tinha sido constituída. Afirma 

que desconhecia a existência do documento de fls . 156, no qual a Tivoli pede à 

Fiat a transferência dos saldos existentes para a empresa que "está sendo 

constituída". O documento de fls. 157 foi firmado por imposição da Fiat. Os 

documentos de fls . 63 a 102 demonstram a celebração de negócio entre a Tívoli e 

Mauro Eduardo Valverde Rodrigues Filho, que não é nem nunca foi sócio da 

Allegro, e que posteriormente vendeu os equipamentos à "sociedade ré quando já 

constituída". A aquisição das linha telefônicas de propriedade da Tívoli pelo Sr. 

Mauro é "mais uma frágil argüição de que lança mão a autora para tentar fantasiar 

uma suposta sucessão de empresas". As testemunhas que figuram nos contratos 

não são afetas diretamente à sociedade ré, mas "às pessoas dos sócios e que 

figuraram como testemunhas em diversos documentos atinentes a Allegro". Não 

houve recontratação de funcionários que pudesse ~~terizar a sucessão, pois 

-------- ~ 
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em verdade "alguns funcionários foram admitidos posteriormente pela ré" . Não há 

nos autos prova de que dívidas da Tívoli junto à Fiat foram quitadas pela ré. 

Assim, não houve sucessão entre as empresas, que coexistiram. Requer a 

improcedência da ação. Junta documentos. 

Réplica a tis. 255/267, instruída com documentos. 

A ré manifestou-se sobre a réplica e documentos a tis. 306/331 , 

argüindo preliminares. 

Audiência de tentativa de conciliação a tis. 352. 

Saneador a fls . 3651367. 

O Bradesco informou a tis. 456 os depósitos efetuados na conta da 

Fiat Automóveis Ltda., identificando os depositantes. 

Certidão da Prefeitura de Valinhos sobre a "Cabanas Grill 

Churrascaria Ltda." a fls. 463. 

Laudo pericial a tis. 568/589, com esclarecimentos a tis. 683/688. 

As partes desistiram da produção da prova oral, encerrando-se a 

instrução (fls. 731 ). 

Memoriais a tis. 7341746 e 7471753. 

Parecer Ministerial a tis. 7561766, opinando pela procedência da ação. 

É o relatório. 

Decido. 

As preliminares suscitadas foram rejeitadas no despacho saneador, 

sendo aquela decisão confirmada pelo v. acórdão proferido nos autos do agravo 

de instrumento nº 229.902.411 , cujo relator foi eminente Desembargador Marcus 

Andrade. 

No mérito, a ação é procedente. 

Como visto, a massa falida sustenta que a sucessão está 

evidenciada, pois a Tívoli vendeu seus ativos para os futuros sócios da Allegro, 

criada ao mesmo tempo em que a antiga concessionária assinava, sem qualquer 

indenização, um distrato da concessão com a FIAT, ao passo que a Allegro 

"ganhava de presenten a concessão, assumindo débi ~ da sucedida. 

A ré, por sua vez, sustenta que 

empresas, que coexistiram, pois a Allegro f · 

entre as 

nstituída posteriormente, e 
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instalou-se em outro endereço, não havendo recontratação de funcionários, mas 

apenas admissão posterior de alguns funcionários que tinham trabalhado para a 

Tívoli. Além disso, Mauro Eduardo Valverde Rodrigues Filho não foi sócio da 

Allegro. e os equipamentos negociados entre os sócios da Allegro e a Tívoli foram 

posteriormente vendidos à primeira, após a sua regular constituição. 

Em que pese o esforço da ré para demonstrar a inexistência da 

sucessão entre as empresas, as provas documental e pericial formam um conjunto 

probatório harmônico e coerente, no sentido de que os fatos ocorreram conforme 

narrado na inicial. 

Em 01 de agosto de 2005, foi assinado contrato de cessão de direitos 

entre a Tívoli e os futuros sócios da Allegro, transferindo-se os saldos devedores e 

credores (tis. 158/159 e 160/161). Na mesma época, a Tívoli e os futuros sócios da 

Allegro comunicaram à FIAT que os saldos devedores ou credores seriam 

assumidos integralmente pela nova concessionária FIAT em Valinhos, que estava 

sendo constituída por Mauro Eduardo Valverde Rodrigues, Mauro Eduardo 

Valverde Rodrigues Filho e Marco Antonio Nassif Abi Chedid (tis. 156/157). 

No dia 03 do mesmo mês e ano, a Tívoli continuou vendendo 

dezenas de itens de seu ativo para os sócios da Allegro, que estava em fase de 

constituição (fls. 631153). 

Em 17 e 18 de agosto, Mauro Eduardo Valverde Rodrigues adquiriu 

os direitos de uso de quatro linhas telefônicas, que continuaram funcionando na 

Allegro, como demonstra o ofício da TELESP juntado a tis. 61 . 

Em 02 de outubro de 1995, a FIAT e a Tívoli assinaram um distrato, 

no qual figuram como testemunhas Luiz Artur Valverde Rodrigues e Vilner José 

Vidal , o primeiro parente dos sócios da Allegro e o segundo seu Contador (tis. 

1541155). 

Em 01 de novembro de 1995, houve a constituição "oficial" da Allegro, 

num "salão de fundos" situado na Avenida dos Esportes nº 451 , em Valinhos. 

conforme contrato social , no qual figuram como testemunhas as mesmas acima 

mencionadas (tis. 44/49). 

Em relação à sede da Allegro, como bem salienta a autora, as 

fotografias de tis. 2701272 demonstram que n_rdereço mencionado existe um 

"beco", incapaz de comportar uma concessi7 nária de veículos ou um escritório 

administrativo, como pretende fazer crer~ 
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Também não provou a ré, como deveria, que após a saída da Tívoli 

do imóvel da Avenida Invernada estabeleceu-se no local a churrascaria "Cabana ·s 

Grill Churrascaria Ltda.", bastando verificar a certidão de fls. 463, que atesta a 

inexistência de inscrição em nome da churrascaria e ausência de taxa de licença 

para funcionamento. 

Sobre a mudança da Tívoli para Campinas, da mesma forma a 

Prefeitura daquela cidade atesta que não foi expedido alvará de funcionamento em 

nome daquela empresa (tis. 280). 

A fraude, portanto, está desvendada, não havendo que se falar 

coexistência das empresas, posto que a Allegro foi constituída e instalada 

inicialmente em um "beco" (fato não comprovado), enquanto a Tívoli mudou-se 

para Campinas (fato não comprovado), e na Avenida Invernada instalou-se a 

Churrascaria Cabana·s (fato não comprovado). 

Essas afirmações da ré, que contrariam a realidade dos fatos, na 

verdade configuram confissão, posto que as justificativas não resistem a uma 

análise mais aprofundada dos documentos e da prova pericial. 

O que se verifica, é que a Tívoli, ciente de suas dificuldades 

financeiras e visualizando a decretação da quebra, realizou "negócios" com os 

futuros sócios da Allegro, transferindo a parte boa e saudável da empresa 

(concessão da FIAT, estoque, peças, máquinas e equipamentos, veículo, linhas 

telefónicas. clientes e funcionários), simulando a coexistência das empresas para 

após ocorrer a constituição da Allegro, que se beneficiou da fraude praticada em 

detrimento dos credores da Tívoli. 

Note-se ainda que a Allegro assumiu dívidas da Tívoli junto à FIAT e 

contratou ex-funcionários da Tívoli , havendo confissão da Contadora da Tívoli, 

ouvida em ação trabalhista, no sentido de que houve a sucessão das empresas e 

a simulação para tentar encobri-la. 

Não é diferente a conclusão da perita do Juízo, que em seu laudo 

consignou expressamente: " A empresa Tívoli transferiu seu acervo econômico 

para as pessoas físicas dos sócios da Allegro junto a Fiat do Brasil pouco antes da 

constituição formal da última; esta reprodução refere-se à transferência de saldos 

credores e saldos devedores para as pessoas físic~s sócios da Allegro pouco 

antes da constituição da mesma. Pode-se reparaJ no documento que a empresa 

Allegro já estava sendo constituída; esta~~ refere-se à transfelf!ncia de 
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saldos credores e saldos devedores do sistema "Mille on line" para as pessoas 

físicas dos sócios da Allegro pouco antes da constituição da mesma. Pode-se 

reparar que a empresa Allegro já estava sendo constituída; esta reprodução 

refere-se à transferência de leasing de uma Fiorino para as pessoas físicas dos 

sócios da Allegro, pouco antes da constituição da mesma. Pode-se reparar que a 

empresa Allegro já estava sendo constituída; nesta reprodução consta a 

assinatura dos sócios da Allegro pouco antes da constituição da mesma e refere

se a continuação da reprodução 3; esta reprodução refere-se à transferência de 

leasing de um "analisador modular de motores" para as pessoas físicas dos sócios 

da Allegro pouco antes da constituição da mesma. Pode-se reparar que a empresa 

Allegro já estava sendo constituída; no âmbito das relações econômicas traduzida 

pela documentação a definição apropriada ao caso é que os ativos e passivos 

tangíveis e intangíveis, ou seja, de valor decorrente dos direitos de propriedade a 

eles associados, pertencentes a Tívoli, bem como o direito de explorar a marca 

FIA T, possui uma característica de transferência de titularidade, para a empresa 

Allegro. Portanto, constata-se na análise econômica dos fatos que houveram 

transferências de bens passivos e ativos para as pessoas físicas dos sócios da 

Allegro, exceto a razão social da Tívoli, afetada pelo descrédito. Destaca-se, 

principalmente, no documento enviado para Fiat que as pessoas físicas 

beneficiárias das transferências da Tívolí, j á estavam constituindo a empresa 

Allegro para assumir a titularidade da falida; neste caso, pelas datas de depósito, 

comparando com os documentos pelos quais as pessoas flsicas dos sócios da 

Allegro assumem a responsabilidade tanto dos débitos como dos créditos junto a 

Fiat automóveis, não restaria dúvidas de que os indícios destes pagamentos 

tiveram como depositante a Tívoli, mas com recurso dos que adquiriram os ativos 

e passivos da falida ". 

Sobre a questão, além dos julgados transcritos pelo Ministério 

Público, cabe trazer à colação os seguintes: 

"FALÊNCIA.Empresa fundada para ocupar o espaço comercial da 

falida e que tenta, com tal manipulação e por embargos de terceiro, perpetuar a 

ilicitude do desvio de bens. Negativa de eficácia do ato de personificação da nova 

sociedade (artigos 82 e 145 do CC), aplicando-se a trina do superamento que 

combate a fraude de credores e do interesse pú 1co. mprovimento." (T JSP - AC 

nº 223.342-4/1 - 3ª COPriv. - Rei. Oes. Ênio San r 1 Zuliani - J. 19.03.2002). 
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"FALÊNCIA - Extensão dos efeitos da falên · de uma empresa a 

outra. Aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica. 

Possibilidade. Hipótese em que a empresa não foi intimada a integrar a lide. 

lnadmissibílidade. Violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e 

da ampla defesa. Atos fraudulentos que necessitam provados. Recurso provido 

para anular a decisão." (TJSP - AI nº 137.860.4/3 - 5ª Câm. De Direito Privado -

Rei. Des. Rodrigues de Carvalho - j. 28/9/2000 - v .u.). 

HFalêncía - Fraude contra credores - Pessoa jurídica cujos bens se 

confundem com os da empresa falida - Desvio de função, com inequívoco intuito 

de causar dano aos credores - Desconsideração da personalidade jurídica -

Extensão dos efeitos da quebra ao seu patrimônio - Decisão mantida - Recurso 

desprovido" (Agravo de Instrumento nº 109.094.4n, São Paulo. 6ª Câm. de Direito 

Privado, Rei. Des. Mohamed Amaro, julgado em 30/9/1999, v .u.). 

Posto isso, julgo PROCEDENTE a ação e declaro a ré ALLEGRO 

VEÍCULOS L TOA. sucessora de TÍVOLI VEÍCULOS L TOA., tornando-a, assim, 

responsável por todos os débitos da sucedida Tívoli Veículos ltda., sejam eles 

trabalhistas, tributários, comerciais ou civis. Condeno ainda a ré ao pagamento das 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios que, levando-se em 

consideração o trabalho realizado, o tempo e a complexidade da causa. fixo em 

R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com correção a partir desta data. 

P.R.I. 
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Em 07/11/06 faço estes autos conclusos ao 
MM . Juiz de Direito Titula r da 3ª Vara 
de Valinhos , DR . RICARDO HOFFMANN . 
Escrev . : 

Proce sso fiscal nº. 173/2001 

)~b1/bi ~ . 
~t\ // 

······ 

Eu, ........ . 
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 
3ª V ARA DA COMARCA DE V ALINHOS/SP. 

Processo nº 173/01 - Execução Fiscal 

O Síndico e os advogados da "MASSA 
FALIDA DE TÍVOLI VEÍCULOS LTDA.," que esta subscrevem, nos 
autos da ação de execução fiscal que lhe move a Prefeitura Municipal 
de Valinhos vêm, mui respeitosamente, à presença do nobre Juízo de 
Vossa Excelência, dizer e requerer o seguinte: 

1 - Primeiramente, oportuno contestar a avaliação 
do imóvel em R$ 300.000,00 (fls. 54 dos autos), que é muito inferior ao 
valor venal após a construção da Rodovia Magalhães Teixeira, e muito 
superior ao valor da Execução. 

2 - Tal estimativa foi sugerida de modo 
empírico e verbal por uma única corretora de imóveis local, em diligência 
do oficial de justiça, então incumbido como avaliador neste caso, que 
não colheu opiniões das maiores corretoras de Valinhos. 

Entretanto, consta em laudo oficial 
diferente avaliação. No processo nº 1068/96, em trâmite na 3ª V ara 
Cível da Comarca de Campinas/SP, movida contra a massa pelo Banco 
Mercantil do Brasil/SA, foi feita uma avaliação por um Perito 
Engenheiro Judicial Nomeado, S.r. Luiz Cláudio Nóbrega de Souza, 
que demonstrou, utilizando-se de técnicas científicas próprias e 
indispensáveis, que o imóvel em questão tinha o valor venal de R$ 
609.700,00 (Seiscentos e nove mil e setecentos reais) em 1.999, 
conforme o anexo laudo oficial (doe O 1 ), valor, di -se, muito diferente 
do sugerido empíricamente pela imobiliária loc 



Desta forma, se o imóvel for arrematado pelo 
valor estimado de R$ 300.000,00, o estará sendo por menos de 50°/o do 
seu valor real, o que acarretará irreparável prejuízo, não somente à 
massa, como também aos seus credores. 

3 - Ainda que assim não fosse, o imóvel é o 
único bem da Massa, já arrecadado no Processo nº 764/95 - Falência, 
em trâmite na 1 ª Vara da Valinhos, sendo a única 2arantia de 
pagamento dos débitos trabalhistas, que pela ordem de preferência, 
antecedem aos débitos tributários. 

4 - É certo que o leilão poderá trazer 
prejuízos irreparáveis aos credores trabalhistas, alguns com seus créditos 
já habilitados, outros com processos que tramitam em grau de recurso no 
TRT e no TST, e à própria MASSA, já desobrigada pela sentença na ação 
declaratória, proc. nº 116/00, de assumir as dívidas tributárias, que foram 
reconhecidas como de responsabilidade da Allegro Veículos Ltda., 
sucessora da Tívoli Veículos Ltda. 

5 - Ademais, tramita na 1 ª V ara desta Comarca 
Ação Declaratória (processo nº 116/00) na qual por sentença proferida 
em 31.08.06 foi declarada e reconhecida a sucessão da Tívoli Veículos 
Ltda. pela Allegro Veículos Ltda. (Parecer do Ministério Público 
favorável à procedência da ação para declarar a sucessão, doe. O 1 -
anexo, e sentença, doe. 02 - anexo), que deverá responder por todos os 
débitos, inclusive os tributários, senão vejamos o tópico final da 
sentença: 

"Posto isso, julgo PROCEDENTE a ação e declaro 
a ré ALLEGRO VEÍCULOS LTDA. sucessora de 
TIVOLI VEICULOS LTDA., tornado-a, assim, 
responsável por todos os débitos da sucedida Tívoli 
Veículos Ltda., sejam eles trabalhistas, tributários 
comerciais ou civis."(. .) P.R.I. Valinhos, 31 de 
agosto de 2006. Marce o da Cunha Bergo - Juiz de 
Direito. (grif81i 
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6 - Não obstante a tudo isso, não foi dada 
oportunidade ao Síndico para manifestar-se sobre a avaliação feita pelo 
sr. Oficial de Justiç~ razão pela qual suplica pela suspensão do leilão em 
face da correta observância dos procedimentos necessários para 
garantir o devido processo les:;al, senão vejamos: 

"PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AVALIAÇÃO DO BEM 
PENHORADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO. 
ARREMATAÇÃO. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 
535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. 
1. Inexiste ofensa ao art. 535 do CPC, quando o Tribunal de origem, 
embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre 
a questão posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado 
a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que 
os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a 
decisão. 
2. Em obediência ao contraditório. as partes devem ser 
instadas a se pronunciarem. no prazo de cjnco dias. sobre o 
laudo de avaliacão do bem oenhorado. Precedentes da Corte : 
AGRESP 370.870/RS, 
1ª T., Rei. Min. Francisco Falcão, Dj 21/10/2002; REsp 17.805/GO, 
4ª T., Rei. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ 03/08/1992. 
3. É assente na Corte que: "- Apesar de não haver norma 
expressa a respeito. em razão das conseaüências jurídicas 
que decorrem da aval iacão e conseaüente fixacão do preco dos 
bens penhorados. impõe-se sejam as partes intimadas do 
laudo de avaliacão. - "Não se trata de procedimento que 
imoorta comprometjmento da celerjdade do Processo de 
execucão. Pelo contrário. visa a fixar lapso de tempo dentro 
no qual deverão as partes se manifestar sobre as conclusões 
do avaliador; escoado in albis. terá incidência a preclusão. 
não oodendo mais a questão ser objeto de discussão em outro 
momento processual. Evita-se dessa forma que a aleaacão de 
erro na avaliacão suda, como no çaso dos autos. aoós a 
arrematacão, causando sem dúvida maior instabilidade e 
tumulto" (REsp nº 17.805/GO, Rei. Ministro Sálv io de Figueiredo 
Teixeira, DJ de 03.08.1992)." (AGRESP 370.870/RS, Rei. Min . 
Francisco Falcão, Dj 21/10/2002) 
4. Tratando-se de hjoótese em que o executado, não intimado 
a se manifestar sobre a avaliacão do bem penhorado, antes da 
realizacão do leilão. veio a juízo. impugnando a referjda 
avaliacão. não há que se aduzir à preclusão da matéria 
(Precedente: REsp 465.482/RS, 2ª T., Rei. Min. Franciulli Netto, DJ 
08/09/2003). 
5. Recurso especial a que se nega provimento." 
(STJ - REsp 626791/RS; Recurso Especial 2003/0232164-9, 
Min. Lillz Fux - Primeira Turma, 15.02.05, DJ 21.03.05, P. 
25 
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Diante de todo o exposto, vem mui respeitosamente, à presença de 

Vossa Excelência, requerer: 

Em face da avaliação judicial empírica e claramente prejudicial, assim 
como da falta da intimação da Massa e consequente cerceamento de 
defesa, determine a suspensão imediata do leilão. 
Ou entendendo diferentemente, determine o cancelamento do leilão 

diante a decisão pela sucessão e conseqüente não responsabilização da 
Massa quanto a dívida. 

Pede-se a concessão da presente medida 
LIMINARMENTE, diante o presente "(umus boni iuris" e ''periculum 
ln mora", como medida da mais lídima füSTIÇA! 

Termos em que pede deferimento. 

De Campinas para Valinhos, 07 de novembro de 2006. 

OAB/SP nº 77.374 
SÍNDICO 

l~JO.- ~ .f-> . ~~. 
HELOISA M. M. LISERRE 

OAB/SP nº 239.085 

~frlU 
KARLA PINHO DE MELO 

OAB/SP nº 251.308 
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Luiz Claudio Nóbrega de Souza /1 
Credenciais 

Qualificação Profissional 

• Engenheiro Civil e Calculista - Escola de 
Engenharia Veiga de Almeida, Rio de Janeiro, 
formado em 1984. 

1 Atividades 

• Perito Judicial atuante na 3ª, 4ª e 51
• Varas 

Cíveis de Campinas. 

• Perito Judicial atuante na lª e 2ª Varas Cíveis 
da Regional da Ilha do Governador. 

• Assistente Técnico em diversos processos 

Cursos Complementares 

engenheiro civil 
Credenciais 

• Pós-Graduação em Avaliação de Empresas e 
Projetos - FGV - Fundação Getulio Vargas, 
Rio de Janeiro, 1996. 

• Diretor da empresa L. C. Nóbrega Consultoria 
e Serviços Ltda. (desde 1989). 

• Membro do l.E.L. (Instituto de Engenharia 
Legal) . 

• Membro titular do IBAPE-SP. 

Metodologia Científica Aplicada a Avaliação de Engenharia Econômica - IBAM. 
Imóveis - CREA/RJ. 

Engenharia Legal de Avaliações - SEARJ. 

Legislação Urbanística do Rio de Janeiro - SEARJ. 

Engenharia de Avaliações - UERJ. 

Avaliação de Bens por Inferência Estatística -
UFSC. 

Técnicas de Avaliação, Classificação, Tratamento 
e Disposição dos Resíduos Sólidos Industriais -
CETESB. 

Gerenciamento Econômico Aplicado ao Meio 
Ambiente. - UERJ. 

lEstnifuras de Concreto -~ ~ 

Projeto e Cálculo de Fundações - IBAM. 

Projeto e Cálculo de Estruturas de Concreto 
Armado - IBAM. 

l.E.L. 821 IBAPE-SP. 627 

Impermeabilização - DENVER. 

Microcomputador para F.ng. Civil - IBAM. 

CAD "Computer Aided Design" - ABEAM. 

Contabilidade Básica para não Contadores -
SEBRAE. 

Estatística II - Universidade Estácio de Sá. 

Seminários 

Seminário Paulista de Avaliações e Perícias -
IBAPFJSP. 

Seminário Abrasce de Outlet Cent~rs 
ABRAS CE. 

IV Congresso Brasileiro de Defesa do Meio 
Ambiente - Clube de Engenharia/UFRJ. 

Vlil COBREAP - Congresso Barsileiro de 
Engenharia de Avaliações - ABRAPE - UFSC. 

Seminário de Recuperação de 
Concreto - EXEMPLO/SEARJ. 

C.R.E.A. 84-1-0 
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l.E.L. 821 IBAPE-SP. 627 

Luiz Claudio Nóbrega de Souza 
engenheiro civil 

Campinas 3a. 1.068.96 Mercantil x Tivoli 

1. Identificação Processual 

Ja. Vara Cível de Campinas - SP 

Processo: 1.068/96 

Ação: Execução 

Autor: Banco Mercantil do Brasil 

Réu: Tívoli Veículos Ltda. 

1.1. Objeto da Ação 

A presente ação tem por objetivo executar a dívida 
assumida pelos Réus, representada pelos saldos de 
contratos de empréstimo e nota promissória no valor 
total de R$ 75.297,87, vencidas em julho de 1995. 

1.2. Objetivo do Laudo 

O presente laudo tem por objetivo a avaliação dos 
imóveis penhorados descritos à fl. 73, tendo como 
referência o mês de outubro de 1999. 

2. Nível de Rigor 

O nível de rigor pretendido em uma avaliação está 
diretamente relacionado com as informações que 
possam ser extraídas do mercado, independente 
portanto da vontade do avaliador. Esse nível, que 
mede a precisão do trabalho, será tanto maior quanto 
menor for a subjetividade para a determinação do 
trabalho avaliatório. O trabalho avaliatório 
desenvolvido recebe a classificação de "Laudo 
Normal", de acordo com a definição da NBR-5676 
daABNT. 

R. Cel. Quirino. 1.586 - 143 - Cambuí Campinas - SP. 
Tel/FAX. (019) 252 64 12 E-mail lcnobrega@uol.com.br 

R. Lucídlo Lago. 345 - 4' andar (pt e.) Rio de Janei - RJ. 
Tels. (021) 581 52 64 - FAX 581 96 59 - Cel. (019) 9112 7251 
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3. Histórico 

( 1}0(,.U 1.) 

Luiz Claudio Nóbrega de Souza 
engenheiro civil 

Campinas 3a. 1.068.96 Mercantil x Tivoli 

O autor, em sua petição inicial (fls.02 a 03 e documentos, fls. 04 e 19), propôs a 
presente ação, objetivando, em síntese, executar a dívida assumida pelos Réus, 
representada pelos saldos de contratos de empréstimo e nota promissória no valor 
total de R$ 75.297,87, vencidas em julho de 1995. 

O Réu não ofereceu contestação, uma vez que foi citado por edital. 

-- Nomeado Perito do Juízo (Fl. 111), e compromissado legalmente, dando início a 
Vistoria, compareci ao imóvel, onde colhi os necessários elementos "in-loco", bem 
como nos autos e documentos fornecidos por ambas as partes, a fim de elaborar o 
presente Laudo Pericial. 

Dando continuidade ao trabalho, trouxe ao processo tudo o que pude observar e 
analisar para esclarecimento do feito, oferecendo os indispensáveis subsídios para 
uma avaliação imparcial, pois normalmente há a necessidade de "filtrar" as 
informações dos envolvidos, que muitas vezes são contraditórias e quase sempre 
tendenciosas, mesmo que sem má fé. 

1.E.L. 821 IBAPE-SP. 627 
R. Cet. Qulrino, 1.586 -143 - Cambuí Campinas - SP. 
Tel/FAX. (019) 252 64 12 E-mail lcnobrega@uol.com.br 

C.R.E.A. 84-14t i 
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4.4. Cálculos Avaliatórios 

No desenvolvimento da avaliação é desejável, o emprego de método de cálculo, 
desde que calçado em raciocínios confiáveis e processos condizentes com os 
objetivos do trabalho, e além disso, hajam meios técnicos suficientes para se 
atingir o fim visado. No presente caso empregarei o Método Comparativo. 

4.4.1. Método Comparativo 

, A Comparação é, sem dúvida, a mais adequada ferramenta de que dispomos para 
aferir medidas, porém é fundamental a seleção dos meios adequados para tal fim. 
No presente caso, como suporte matemático para a comparação necessana, 
utilizaremos a Estatística para o tratamento adequado dos dados numéricos 
obtidos. 

O Método Comparativo de dados do mercado é definido pela norma NBR-5676 
(Avaliação de imóveis urbanos), no item (6.2.1), como aquele que define o valor 
através da comparação com dados de mercado assemelhados quanto às 
características intrínsecas e extrínsecas, que devem ser ponderadas por 
homogeneização. 

Para a determinação do valor, realizei pesquisa de mercado e após efetuei a análise 
das condições de cada elemento da amostra, visando a comparação com elementos 
similares (de mesmo segmento) ao do objeto da presente demanda. 

No presente caso será adotada a Teoria Estatística das Pequenas Amostras (n < 30), 
com distribuição "t" de Student, com 80% de confiabilidade. O coeficiente de 
variação expressa a relação entre o desvio padrão e a média aritmética, a amostra 
foi saneada pelo método da dispersão de Chauvenet (em relação a média). 

Os elementos de mesmo segmento foram selecionados e analisados segundo todos 
os aspectos relevantes e necessários a homogeneização técnica, através dos 
seguintes fatores : 

1.E.L. 821 IBAPE-SP. 627 
R. Cel. Quirino, 1.586 - 143 - Cambui Campinas - SP. 
TellFAX. (019) 252 64 12 E-mail lcnobrega@uol.com.br 
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Luiz Claudio Nóbrega de Souza 

a) Fator área 

engenheiro civil 
Campinas 3a. 1.068.96 Mercantil x Tivoli 

Visa corrigir variações em decorrência das diferenças das dimensões tisicas dos 
elementos em estudo, calculado tendo-se em vista a seguinte expressão: 

F , _ ( area do elemento pesquisa JP 
area - d · 1 ali d area o 1.IDove av an o 

Onde: p = 0,25 para diferenças de áreas até 30%, ou 
p = O, 125 para diferenças de áreas maiores de 30%. 

b) Fator Fonte 

Aplicado para comgrr a diferença existente entre elementos em oferta e 
efetivamente comercializados, sendo adotado para o presente caso 1,00 para 
elementos efetivamente comercializados e 0,90 para elementos em oferta. 

l.E.L. 821 IBAPE-SP. 627 
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5. Da Gleba de Terras 

Luiz Claudio Nóbrega de Souza 
engenheiro civil 

Campinas 3a. 1. 068. 96 Mercantil x Tivoli 

/1 
~cfJ) 

A presente avaliação refere-se a gleba de terras, situada à Estrada Francisco Von 
Zuben, gleda 03, (da área reservada "B") - Chácara das Nações - Valinhos - SP. 

5.1. Da Localidade 

O bairro Chácara das Nações, é atendido pelos diversos serviços públicos usuais: 
água, iluminação pública, telefone, rede de energia elétrica em alta e baixa tensão, 
somente no trecho onde os imóveis tem testada para a Estrada Francisco Von 
Zuben. 

5.2. Do Logradouro 

O logradouro é caracterizado como: via principal, que apresenta neste trecho, baixo 
fluxo de pedestres, médio fluxo de veículos, pavimentação em concreto asfáltico, 
iluminação em lampâdas em vapor de mercúrio e topologia em suave aclive. 

5.3. Da Unidade a Avaliar 

Trata-se de gleba de Terras, onde se encontra constuído um galpão inacabado (área 
construída = l.339,65m2), medindo e confrontando: 59,8lm de frente para a 
Estrada Francisco von Zuben, mais 16,70m em curva; 78,02m a direita, 
confrontado com a Estrada 01, mais 13,94 m em curva; 60,41m aos fundos, 
confrontando com a faixa da adutora de água (futura marginal) e 94,75m a 
esquerda, confrontando com o lote 02, tudo de acordo com planta em anexo, 
perfazendo uma área total de 6.235,88 m2

. 
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Luiz Claudio Nóbrega de Souza 

Localização do Imóvel 

l.E.L. 821 IBAPE-SP. 627 
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Campinas 3a. 1.068.96 Mercantil x Tivoli 
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Luiz Claudio Nóbrega de Souza 
engenheiro civil 

Campinas 3a. 1.068. 96 Mercantil x Tivoli 

Foto 3 "Vista da Estrada Francisco Von Zuben" 

/1 
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Luiz Claudio Nóbrega de Souza 
engenheiro civil 

Campinas 3a. 1.068.96 Mercantil x Tivoli 

Planilha de Cálculo (Método Comparativo) 

Imóvel avaliando: Estrada Francisco Von Zuben - gleba 03 - Chácara das Nações - Valinhos - SP. 

Elementos Pesquisados 
EI. Endereço Área Valor Data Unitário Fonte Telefone 
n• m2 R$ R$1m2 

1 Av Independência 655,00 80.000,00 Out/99 122,14 Adriano 869 5652 
2 Av. Invernada 9.250,00 800.000,00 Out/99 86,49 Regis 869 3155 
3 Av. Invernada 3.680,00 250.000,00 Out/99 67,93 Sonia 869 3555 
4 Av. Independência 1.220,00 185.000,00 Out/99 151,64 Sonia 869 3555 
5 Av. Independência 1.224,00 195.000,00 Out/99 159,31 Canta rim 881 2099 

QUADRO DE HOMOGENEIZAÇÃO DE VALORES (COMPARAÇÃO) 

EI. Endereço lrea Valor Total Fator Fator Fator Homog 
nº m2 R$ Area LOCllll Fonte Rflm> 

(1) 
1 Av Independência 655,00 80.000,00 0,75 0,75 1,00 69,09 
2 Av. Invernada 9.250,00 800.000,00 1,05 0,75 0,90 61 ,31 
3 Av. Invernada 3.680,00 250.000,00 0,94 0,97 0,90 55,79 
4 Av. Independência 1.220,00 185.000,00 0,82 0,60 0,90 66,80 
5 Av. Independência 1.224,00 195.000,00 0,82 0,60 0,90 70,21 

(1) Relativo ao índice fiscal; 
(2) Face a topografia este elemento foi majorado em 15%; Parâmetros do Imóvel em Análise: 

~/ 

(2) 

(3) Arbitrado visto que índice fiscal não retra1a o local do imóvel; Area : 6.235,88 lndice: 14,14 (3) 

- Número de Dados 
- Graus de Liberdade 

• Preço Máximo Homogeneizado 
• Preço Mínimo Homogeneizado 

• Teste de Dados Discrepantes: 
(d/s) do preco máximo 
(d/s) do preco mínimo 
(d/s) crítico de Chauvenet 

(4) Adotado o valor médio. 

Valor Máximo (R$) 

Valor Mínimo (R$) 

1.E.L. 821 IBAPE..SP. 627 

5 
4 

70,21 
55,79 

1,034 
1,644 

1,65 

428.758,42 

3n.396,22 

R. Cel. Quirino, 1.586 - 143 - Cambuí Campinas - SP. 
TeUFAX. (019) 252 6412 E-mail lcnobrega@uol.com.br 

-

ok 
ok 

• Média Amostral 
• Desvio Padrão Amostral 

• Erro Padrão da Amostra 
• Coeficiente de Variação 

• Intervalo de Confiança (Student) 
''t'' tabelado 80"!. bicaudal 
Limite Superior do Intervalo 
Limite Inferior do Intervalo 

VALOR (R$ / m2) : 
VALOR TOTAL (R$) : 

64,64 
5,38 

2,69 
8,33"!. 

1,53 
68,76 
60,52 

64,64 (4) 

403.100,00 

C.R.E.A. 84-1-06413-0 
R. Lucidlo Lago, 345 - 4" andar (pte.) Rio de Janelro - RJ. 
Tels. (021) 5816264 · FAX 58196 69 -Cel. (019) 9112 7261 

• CÓPIA EXTRAÍDA NO 
- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 

co 
o 
o 
N 
.......... ,_ 
.......... ,.... ,.... 



R-s. 'º 
-· 

~ 
-*~~~~~~~~~~~~~~~-!- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-'--\----~ 

< ~ 
Luiz Claudio Nóbrega de Souza 

engenheiro civil 
Campinas 3a. l.068.96 Mercantil x Tivoli 

Planilha de Cálculo (Método Custo de Reprodução) 

Autor: Banco Mercantil do Brasil S.A. 
Endereço: Estrada Francisco Von Zuben - gleba 03 - Chácara das Nações - Valinhos - SP. 

VALOR DO TERRENO 

Vu: 64,64 R$/m2 (Preço por metro de terreno) 

F: 1,00 

Vt =Vu xAxF 
Vct = Cta X Vt 

Valor do terreno 
Valor adotado 

(Incremento Vu) 

403.087,28 
403.100,00 

CUSTO DE REPRODUÇAO DA CONSTRUÇAO 
Construção: 
Tipo: 

Padrão: 

Área: 

industrial 
galpão 

médio 

1.339,65 m2 

SERVIÇOS 

Serviços Preliminares 
1 nf ra-Estrutu ra 

Superestrutura 
Vedação 
Esquadrias de Madeira/ Metálicas 
Cobertura 
Instalações Hidráulicas 
Instalações Elétricas 
Forros 
lmperm. e Isolação Térmica 
Revestimento de Paredes 
Pisos Internos 
Vidros 
Pintura 
Serviços Complementares 
Elevadores 

SUBTOTAL 

9.967,00 

19.880,41 

43.297,49 

13.342,91 

º·ºº 112.744,94 

º·ºº 
º·ºº º·ºº 
º·ºº 21 .112,88 

º·ºº 
º·ºº 
º·ºº º·ºº 
º·ºº 

535.860,00 

l.E.L. 821 IBAPE-SP. 627 

TOTAL 220.345,6~ l, J7 CD 

C.R.E.A. 84-H~ g 
R. Lucídio Lago, 345 - 4' andar (pte.) Rio de Janeiro - RJ. N R. Cel. Qulrino, 1.586 -143 -Cambui Campinas -SP. 

Tel/FAX. (019) 252 6412 E-mail lcnobrega@uol.com.br Tels. (021) 681 62 64 - FAX 681 96 59 - Cel. (019) 9112 7261 ~ 
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Luiz Claudio Nóbrega de Souza 
engenheiro civil 

Campinas 3a. 1.068.96 Mercantil x Tivoli 

Autor: Banco Mercantil do Brasil S.A. 
Endereço: Estrada Francisco Von Zuben - gleba 03 - Chácara das Nações - Valinhos - SP 

DEPRECIAÇAO FISICO-FUNCIONAL 

Variáveis de Ponderação Edificações 

Idade Aparente 5 

Vida Útil Econômica 67 

Idade Percentual 0,075 

Índice de Depreciação 0,062 

Ko= 1- ((1 - 0, 165) I Vp) x D 

Fator de Depreciação (Ko) 0,938 

QUADRO RESUMO DE VALORES 
ITENS REPRODUÇAO DEPRECIAÇAO VALOR ATUAL 

Edificações 220.345,63 13.730,49 206.615,14 

TOTAL 220.345,63 13.730,49 206.615,14 

Valor do Imóvel R$ 

Valor da cota do terreno 403.087,28 

Valor das Construções 206.615,14 

Total: 609.702,42 

VALOR ADOTADO: 609.700,00 

l.E.L. 821 IBAPE-SP. 627 
R. Cel. Quirlno, 1.586 -143 -Cambui Campinas - SP. 
Tel/FAX. (019) 252 6412 E-mail lcnobrega@uol.com.br 

R. Lucídio Lago, 345 - 4° andar (pte.) Rio de Janeiro J. 
Tels. (021) 581 52 64 - FAX 681 96 59 • Cel. (019) 9112 7251 
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6. Encerramento 

Luiz Claudio Nóbrega de Souza 
engenheiro civil 

Campinas 3a. 1.068.96 Mercantil x Tivoli 

O presente Laudo obedeceu aos seguintes princípios: 

O Avaliador inspecionou pessoalmente o imóvel objeto do presente trabalho e 
elaborou este estudo cujas análises, opiniões e conclusões expressas são baseadas 
em: pesquisas, dados, diligências e levantamentos verdadeiros e corretos e teve por 
finalidade através do levantamento destes, narrar e fazer comparações com todos 
os elementos ao seu alcance. 

O presente trabalho foi elaborado com a perfeita observância aos postulados 
constantes no Código de Ética Profissional do CONFEA - Conselho Federal de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia .e de acordo com as normas vigentes, bem 
como apoiado em nossa experiência profissional. 

Foi tido como pressuposto básico que as informações prestadas por terceiros são 
precisas e confiáveis, bem como os elementos constantes da documentação estão 
corretos. 

Desta forma os valores e considerações apresentados refletem a tendência do 
mercado. 

Os valores finais de mercado, estimados para compra / venda dos imóveis em 
questão são: 

Para o imóvel residencial, situado à R . Major Solon, 615, apto 34 - Cambuí -
Campinas - SP, R$ 114.000,00 (cento e quatorze mil reais), incluída a vaga de 
garagem; 

Para a vaga de garagem, apurei junto aos agentes de mercado, visto que vagas de 
garagem somente são comercializadas para os condôminos, que o valor de uma 
vaga de garagem para um prédio semelhante ao da lide tem valor médio de 
R$ 10.000,00 (dez mil reais); 

Para a gleba de terras, situada à Estrada Francisco Von Zuben, gleda 03, (da área 
reservada "B") - Chácara das Nações - Valinhos - SP, R$ 609.700,00 (seiscentos e 
nove mil e setecentos reais), valores estes que espelham perfeitamente a realidade 
mercadológica para os imóveis em tela a partir de outubro de 1999. 

C.R.E.A. 84-1--0}.f i 1.E.L. 821 IBAPE-SP. 627 
R. Lucídio Lago, 345 - 4° andar (pte.) Rio de Janeir~. '-.. R. Cel. Quirlno, 1.586-143-Cambui Campinas -SP. 

Tel/FAX. (019) 252 6412 E-mail lcnobrega@uol.com.br Tels. (021) 581 52 64 - FAX 58196 69 -Cel. (019) 9112 7251 ?:::. 
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Luiz Claudio Nóbrega de Souza 
engenheiro civil ~ 

Campinas 3a. 1.068.% Mercantil x Tivoli (\ )/ 

l\· l 
Nada mais tendo a acrescentar, dando por concluído o presente trabalho composto 
por 24 (vinte e quatro) folhas impressas e rubricadas, sendo esta assinada e as 
últimas referentes a cópias das plantas e credenciais, o Perito coloca-se a disposição 
das partes interessadas para quaisquer esclarecimentos que venham ser úteis. 

Campinas, 11 de Novembro de 1999. 

Luiz Cláudio Nó r de Souza 
membro do Insti de Engenharia Legal 
membro titular d IBAPE-SP. 

l.E.L. 821 IBAPE-SP. 627 
R. Cel. Quirino, 1.586 -143 - Cambui Campinas - SP. 
Tel/FAX. (019) 252 6412 E-mail lcnobrega@uol.com.br 
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C. R. E.A. 84-1-06413-0 
R. Lucidio Lago, 345 - 4' andar (pte.) Rio de Janeiro - RJ. 
l eis. (021) 581 52 64 - FAX 58196 59 -Cel. (019) 91 12 7251 
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recebi estes autos em cartório. 
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Juízo de Direito da Terceira Vara Da Comarca de Valinhos, SP 

Oficio nº 24 70/06 - smga 
Execução fiscal nº O 173/01 
V alinhos, 19/ 10/2006 

Senhor Diretor, 

Rcquisito de Vossa Senhoria as providências noccssárias no sentido de ser publicado o ooital anexo, por 1 
(uma) vez, independentemente de qualquer pagamento, em virtude de ser a Fazenda Pública a excqumte. 

Apresento a Vossa Senhoria protesto de elevada estima e consideração. 

RJCARDO HOFFMANN 
Juiz de Direito 

ILMO. SR. DIRETOR DA IMESP 
São Paulo - Capital 

ISENTO DE CUSTAS 
EDITAL DE LEILÃO EXPEDIDO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL MOVIDA PELO 
MUNICÍPIO DE VALINHOS CONTRA TÍVOLI VEÍCULOS LTDA. - CNPJ: 51.862.555/0001 -83, 
PROC. Nº 0173/01 - COA: 1101 A 1104/2001 

O DR RICARDO ROFFMANN, MM. JUIZ DE DIREITO DA 3ª V ARA DA COMARCA DE 
VALINHOS/SP, NA FORMA DA LEI, ETC ... 

FAZ SABER a quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem que, no dia 
09.11.2006, às 13:00 horas, no átrio do Edifício do Fónun de Valinhos, à Rua Prof. Ataliba Nogueira, nº 
36, Bairro Santo Antonio, Valinhos/SP, será levado a público pregão de venda e arrematação, os bens 
penhorados nos autos supra citados, importando a avaliação no total de RS 300.000,00, NA DATA DE 
25/07/2006 , bem que assim se descreve: " UMA GLEBA DE TERRAS, COM 9.555,44 M2, DESIGNADA 
PELO Nº 3, INTEGRANDO TERRAS DA ÁREA RESERVADA B, CONSTANTEDE PLANTA DO 
LOTEAMENTO CHÁCARAS DSAS NAÇÕES, V A LINHOS, MEDfNDO E CONFRONTANDO: PELA 
FRENTE POR 59,8 1M COM A AUTO ESTRADA FRANCISCO VON ZUBEN; Á DIREITA DE QUEM 
DO LOTE OLHA PARA A AUTO ESTRADA FRANCISCO VON ZUBE ; à direita POR 15,00M; 
16,70M EM CURVA; 78,02M E 13,94 M COM A ESTARDA 1; NO FUNDOPOR 60,4 1M COMA FAIXA 
DA ADUTORA DE ÁGUA (FUTURA MARGfNAL) E A ESQUERDA POR 94, 75M COM O LOTE 2 " . 
A quem mais der e maior lanço oferecer, por lanço não inferior ao da avaliação. ônus: penhora decorrente 
do Proc. 181/92 da 2ª Vara de Valinhos; arresto (conver1ido em penhora) do Proc. 2119/95 da 9" Vara Cível 
de Campinas; penhora do Proc. 572/95 da Iª Vara de Valinhos. Recurso pendente de julgamento: nada 
consta. Não sendo arrematado no primeiro leil ão, desde já fica designado o 2º leilão para o dia 30.11.2006, 
às 13:00 horas, no mesmo local, para alienação pelo maior lanço, res alvado o preço vil, ficando o 
executado intimado, caso não seja encontrado pelo Sr. Oficial de Justiça. Tudo para garantia do débito 
cobrado nestes no valor de RS 3.063,38 aos 21 /07/2006. Fica consignado que, havendo arrematação, fica a 
cargo do arrematante custas e despesas de arrematação e de adjudicação. E, para que chegue ao 
conhecimento de todos é expooido o presente Edital, que será publicado e afixado na forma da lei. 
Valinhos, 19/ l 0/2006. 



Certidão 
Certifico e dou fé que nesta data afixei cópia do edital 
no átrio do • da Comarca de Valinhos, nos 
termos do ·~ dei p. II das N.S.C.G.J. 
Valinhos,1 1 06"'-

Técnico 
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dirttw ót owrn OJ rul clhl ç.va e : tt1tnc com e l:::~e 02. 
mNrtikl- 21.00 minei do l.ldc PSOUH:ic c:in'ion:.:anX a:m a 
Ch.kara~ C3 \U ~lclU F Ox.was Pt.ln.ll~. cem a ãrta dt 
)UCO MP:IO'I OUDaóO'I• P f'Yftr.UatS bttfti::riK mftl::t 
a~ai-o t ClfX'ttllJOO •.i rn.r.1lwlJ 67..!64 ao Cart~o dP 

Rt91r.10 Of ~f'Vi °" SW..WP.Y . .wJIOOr; fm RS J .soo.:: 
ht "ª mi p o.lftffr.:s rt.1111 ""13.r11f.:4" r:rçc~t:tco rrn 
~ dcbl v l :t E"°9 l-:: CM.v:>i Me:. CK:l.f' ji óf'§9li!c 
e ()CA 13 O( O(lf .. 'UtO OF 2 o:.'t. M n:2: b:iras. ç.:wa::: 7 
lftl\C. oc:a<.1lc M l)tlil' a ~.lll~}~ Stti dts~l!ZaQ.l FO 
A1R-''iE.S 00 PR.ESE~TE lf>jm.'k.1>.A A EXECUUOA. l.A 
ft'-,•(J;l OE sru Fff'Rt:SfhTAt.IE LEEAI. EJOU ~UCE~ORtS E 
CÕf JUCE <E. CA~.AOO fOfl: CASO A t.'fSh'-~ t.iO SEJ.1 
EhCOMRAO& f'Pi\Ml..,'fl.lf ll3'i'. o.:r.l'> .,..t'§igruen Pf.l cs 
lipte·~ do tM r~h:ncie Clllf:s:::swa,. ..... ~ >t !l~ JU"::l'S 
Q,tll'sc.bf' CI .-.e :::::r.:• C'S '>f'JlllUl: PlõP~i P :..it'fb 
• il' . D)N'f"JJlc rf',1 t.f,.:. z.C Rl locail. l sJtt1 . R.L : 
c.o"4t.t,..-::: "'<:l.ntrlll) ~1J'f'ftb!)fl.xl~ :w:es :Jln 
t'l ~lo F~tlJ .~ s ')ti 92 ~· l f~ltt.o:.i DO "' Uf\K.IPtO 
SI.a J.f.t wvt f.or.tl \AfO JOfCl lOll.61.'ft.I~ s.<. l ma.. 
Pf'l"""P O~~ All"'1"' ~frfft.1J; ~(calfO::t s.onurP 
t.J Z \AIO JOltC.E lOíl:AA'Eh.10!. \.( li~.·~ l'lc:rp1ao.l 
çtb JJN-1 fflO'ffK 11().1 '°"' O•õf' HJI Campnn: JU. o 
1100~otlt*..t1 ~.> ~1c:\111':ll~or/lde n:;:<; au'::-S oa ú:f'
cutl~ t-"ul n• J. 90 9!. ou~ a u .zu.DA DO P:Ut.IOFIO 
.. 0Rf0lll01'4 me .. • cen~•a P.'Al-ll lflOVt.IS LIDA.. a:uJI 
Otneftft.)Ç.\c S.irlO JORGF IOTE»IEMOS 5J( lTOA. ç~an~ e 
\fMço Wxri dM fa:PM."H O(\ (cm.;vca C,. Sl.llTl'VP. E. p.11a 
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f"âl':lll :iut Sfll',) i::~~ • a'iuoc na ':.ma 0:t lir&. D..tdc P 
i:;Ksaoci nH:a ooa:w t ccmaru Of Sum.wf ~. m 1e o• 
sr.tmbrc :it 2.00ti 

t E.HÕES ~ btm Pf""hçrlO:i nos .w.os da Encuçkl fis2' 
n• 3.61e1t3. i::1:::m:::fl:IC i::tta FAZfMlA DO t.'UMCK'IO 
1-0RTOlÃhOlA c01r.1a BARRt:IRA AGRICOl;l E UWERC.1.o-L. nJ 
ptSSC;J )t Sftl lfPf'Sf'fl:Jn;p ~ e.o~ r(' ~61 o DOUTOR 
ALE.AA.M>RE 0At6ERTO 6AR80SA. t.'J.' IUl ot. DltEITO DA 
3• VARA. RESPOhDENOO PElO SFRVIÇO AJ~txO DAS 
tAZEt.OAS o~ (OtlARCA OE SUMARr. ESrAOO OE SÃO 
P.O.UIO.ftC. 

FAZ s.A.6ER cw oo $.> 29 DE " O\'U/flRO Dt 2.CO&. .M 
11:30 hcl<n. no Ice.li O:f'Stl'lxb M ~'" putille.M.. no Eci'icio 
oc tQ"ura. o:o à Pu3 An"trwc áf' (.vv.Jilho: rf' 17e Yh SMI 
·lft.1 ~u~·AR~1<,P Sfrf3 l,.,,.Jdc 3 .,.llo. aonu oc 'flil!)f :i.i 
""Jliar.,Ac. ! QUf Wfl .J'"dtJd.> rl\ :2.!i~l CIO Mk e vgutrr.t 
t:m.. ·1c:t Of' !f'Hfft!l Ae C! da O.Ol A do l~tJl'nPIT.!l 
O!'ftC.~ Pat~il' ao !-:ir.o. ~l"Uldo .o lfUUC\'IO' 3f .. :ir.e 
l\n:i1 ~ ~ lC.00 mf".ro' Of 'rtrr~ll' Ç .. .l a 11'.l 1SI. 
~ ~ nes 'undcs onot =n't:n~ cca o kr.f' 21': i::::r 
2S.CO IV".J:::s ci.1 ítn:t JCS ~ P1111 •te1 ~ ~ Ulll
"'r:a:llllC p6e Lldc Óllfl"::. Olf '"Alfn Ol nll dlu ptl O m6vf'4 
~::mctc,Cl t ffloboc~IDO::ft"t~~ .. OMCI~•=; 
com a .llN OI' 2~.CC w-10\ a..1oudc' 1Clbl' o k:-f' ':» «11-
'kaoa sn..i QSJ sct f(' 161 ...... CIPV:•~ f C.Vlll:.fll'VMC 
A.) m.i:rialb ~ s.~ oc c.-:tnc • ~ºo,. 1mc....tt :Mo 

\am.wll6P. awJib:ic fOI RS J!:t cc:.oo t.r-:1 •ante mil rf.lÍ'SJ. 
tm IYJlrvSo·. arposrJdo e. rNos *-W "(~ f:15C'll lauro 
ESar:I. fie.a :»W iJ 1itS9D o OLl 13 Df 0ElEW6RO DE 
2.oc6.. ~ 13:JC ho:1as.. ~·o rltila. oclSIJc Me>W 1.w3 
lll!;l= >H.) ót>Sptta3.l tKA .llRA'fh 00 PRfSf~IE lkTl
tlAOA a fXECUUtDA. U PESSOA OF Y:U Rt:PRfSft.'lAMF 
lECAl E.OU SUCESSCftO E CÕhJUQ Sf (ASAI)() tOR. CASO 
A f.'ESJ."A t.ÃO SUA Et.COt.IRADA PfS~OAlflfMf. Jl<õ 
:SJtas õtsi;naj:H pia os ltilf.ts ao ttm Jltnhc11:0 
<>u:r:issim. wri'i::tm-w aos ...:cs aw sotff o~ c:::ins-:am 
co; ~:tS flll';iDO' f AWC't~ ftl Cf'r.J.ilc n• !IOSSi! :ic 
C.R.l local cl s3tf't' • R.1 o 1~ obf'-O ow.a rn.l'l'ic.ub 
':::i~nhOf~ ~ iMJ~\d.lfiKU(!c f1SCJrl rt' 8.117/Clf., QUf .> 
h\lt:f.OA DO t.'lJM(IP10 HOft lCH Ãt.OIA tne# ccir.ra JOSt 
~Rt.IM)() AUGU~fO f 8ARRflRA AGRICOU E (Of.~ ERCl~l 
lfOA. ~t'f'ln:t o Yt~A Anf,:e •ns tol1fR1l'S d.l Cornar~.i df' 
Sim.li; E. pi.> Ctllf 111'9Jém ~~J ~ ignc:f.\nd.l. f 'xpf
cix ::i i:rf'SHl"t t'.it:ll QUf ' "'' i:êtocc" <l"ttldo nJ 1!)fml 
dJ lft.. D.»o t PiSclÓO nt-r.1 ddldP" «:mlra Clt Sumlll- SP. 
Pn118ot~~roat2CC6. 

1 BlÕfS 00 tlim ÇHW:rlOC nos w.o' eia EncutJc file.li 
n• 9 (C:!/01. peMOlftdC i::•h fAlEtr.DA DO J.'Ut.l(IPIO 
.. oRTOtAACU ccn:r> SAIO JORGE t.OROI JORGE , ~10 
JOftU lt\CCPPORA(Õf.S f MGOOOSWOtill.tAAK>stlO.\, n.l 
Jlf HU dit W'll fPpKf'G:.ll't:f ~ f' CÕl'lfll~ Sf UUdo 1:X. 

(DA cf' S(S O OOUTOfl -.u.u.ORE PAl.6.ERIO 6ARWSA. 
w .. • A.ll Ol DMEnOOA j•\oAAA. PfSl'OMlfhOOPELO SlR 
VIÇO ... uo 00 f4Zlr.D•S DA co .. AllO OE SUtl..lR; 
ESTADO DE SÃOP.All.0. fl(. 

fAl SAW ow no li.) 1' Of ~OYE .. '6RO OE 2:.CO&. ~ 
13·.,:.: hc:tas.. nc lc:QI dtol.ldc ài lut"...H patfQ\. .o- E2'klo 
:)O f:qm. sr::i Ji Rll.1 Arr. .. m:.., c~ rf> 110 \'11 s.. 
taM SUWAJIL~P Sft'a IN.Jdo .1 ~ .10JN oc .,-lb oa 
arr..ll~. " qu.t wr.> i:a.llino.1 ru a.J"J ao WJio e ~,. 
tflA. ·ic:t c.t tffl!llC •• 22 Ó.) QO:.Wa ":9". 00 lc'tlftWfr:!l 
~::aill:l:i) .br:tm t.c"3 .. cr:Jllncll. sr.-.,:tc .o rruiq:ic 
~l-::r.:J»jj1M nwonio22.00W'1osót'ifft~pu an11 

C9: 6.tx: n....:ros nos 'ull301 cni'.lt con'rcn'"J cano IC"P 13 r:x 
2S.OO mnos cu 'i~:t ac.s ""dos de boo Oll'l't"O con'i:in 
:JM: Cf'OUfm carw clui:aslcwn6-..laim ole·" ' ' •i:..ti 
!Mo PS:IUPr.:ie ~e 29.6C ... :rr:is on:Jt ~on·~ com .l p: 
pil"O;tCf' ª" ~Pl{f'ttcs. cem a árf'l d• l'!t:.ce mt·1es :l'l 
:r~s.. kl~t >fXIJ·. mf'thor óMor:c f ~Jllr.,u.noo nl m..Y.n 
cub 61 .:ti2 00 (oY.OfiC Of ~~"l'O a., lméVM dlf Sürn..vMP. 
J'lafbclo tmRi 1~000.0C (Qur.t1tt fhl IP.llSJ. l'in 28r.l11C'>* 
ÕfJ:Csi:xlo pm m..\ca do(l) W.(lJ ~h-'.\110 A~ Wl'ill S.,.-.)1.>. 
hQ ~ j<'I <lfoslgn'\.'i(l o OIA 1J Of Of/f .. '6RO Of 1 C!Xi. ~ 
H~bor.>S. PfJ or1~üc.cc.1S1Jc""" a.l"'l ª"'Jli*wtª 
dit>if.madl.. tK.W ATRAVH 00 f11HfMf l<flllA0.1. A txF
CUIAllA N.i1 Fuso.:. ot StU RlFRf\ft.TAt.ff LECAI. [.()U 
SUCfSSOftf.S F CÕf'.IJUGE SE CASADO FOR.. C.wl A WE.W:A 
hÃO SEJA EMOMRADA ff:~WE.Mt ônuSrlfl'CW~ Pf'l1 
dftr.•~~:i.:nloccns:.a E.µqqwtHgUlrapc<;sa 
aifgar igncdnna. ! ~xttdado o ptwn".t fdi":JI cmt wr.l rattt
{.100, .rtxJdc ~J l::r..a :lJ lei º* f pn..lóo ftw.l 00.ldf • 
canJIGI m Sun.w! W. tm 1! Óf ""°"*'C 1W } QOf: 

SUZ.l..NÜ 

l ' VARACÍVH 

Pr:tMlC JA* 21"'1CC'> EOIU.1 Ol lf..llt.'A~!,o f..lE 
CUÇÃO DE llT\1.0 EXIRWOIO.Al. PROCESSO h• 11e9i2~ 
RE.Q\ERIOO POR .t.Oll.SOh ftt.10 lt.l f;\(f Of 1-QfltCOt!f & 
OA. trD~ flílO t. i1~ PRA/O Of: 1;; DIA\ ,,_ Ocu 
:eu YAAt SS.l U·Rt'lll tt.A~.Of: w1.•· ••'l \ot:l'"1"\l"J "l 
~ara(..-.{ ;;i.l( GCft]lt)g#\tu~l'"'.XIC -~P.lllc.u 

'!l:muMl tt.. 
tA/ ~AEJ:R a :!loca ~un~o o çi~:• f"Ot:ll "'""eu 

c !lt ~hf'amtn:o Umf«'l Cllt no prê.mnc 3l /fl (.,itn:p f 

novf! or t.evffl'lb ::i )to 20C6.. ãs 1t::::::: llOf.lS. nc <1:1w oo fai 
'•do do fttum CclftJtO dt S.r_,o. sr.o na A"1M1:la P:tulc 
P::r;tb. Sln ... Jar.:11m Pauli~:1 Su;ano 'i P .,..,..lfl a çútlttc 
PREG.AO Dt YEt.DA l ARROlAIA(ÃO a QUl'ft"I mllt Oft P 
rntii0t bni;o o't'fKt"l, imçerunde il ""'clli.l(.\o oci btns mim 
a Pm1H:s: 01 (um; VEfCULO '/W ~AMANA 2.C. Af\O Dt 
FABRIC.AÇÃO 2CCO. '/OOEI O 2001. COR (lt.ZA. GASOl.lt.iiA. 
Pl:.C:A OOYlí~l 1. a"'111udo f'fn RS 11. 166.CO (:iifZttst:f' mil 
Ctn~o t ~f'iSfl'l:a t WI' lf',l!S). P 01 (tmJ \>EiCULO FORO · 
MOOEIO f I CCC. TIPO CA.'-'lt.1-0t.iEIE. At.0 DE fASRI · 
CA(ÃO 1993. NOOftO 1994 COR VERPIH .. A PlACA 60L 
1926 . .w.Jlildc Pfn RSJ 2~.eo h~• 11111 • ~mM::::' rt.lis; 
Çfll''JJM.10 utn te:Jtét RS 2J. 36i.OC t"'n:" • ~u.10 rntL. :rt-
1...r.:t P SPSWG:l f SM IMK h.\:O hl'o'tn;Xl l.anç: S~'º°' ã 
lmf.01'..ino.l ot <Hli.açlc. ~ ll ro dfif;ruoo o c'-1 13 
{:!flf f Of Dtzf'f'lt:1::1 Óf' 20Cli ,,, 14 oc llacut OC.t'Ul .O Pf1\ 

Qi.t e 5- O"liltl ót •~.1 "° .,.,_ leal lt\<lr> a ç\Cicc 
o J.• f~J p~Jo Ot \'E.M>il E AnfW .. lAC;ÃO. a "Hlt 
e lalf:f L1Dt!l c' .. Kfl J:ftlS tfM WSH llllfftOOllOC'S h".'l 
f.or'.lO .. ' OIP't'ã:3Jr'lfCl "ll'itt'"l~ O ~•f«t.'1dO ... li.l l ":J 
C.l5 e.fSlgG.J~M Ol'S r.M m 1 ... /" lf"IUc iKa1 llW'«IC 

•lO.l< fC:JlllOW~~- ..... ,f~ r,..I P• p'.)GOC: 

l=lM~·~ t~l"ll l#llf ~a pitk\t: f f• t l.1C fll 1:.aftl Ol ll't 
Sc'JRQ. B ot e.v:ub~ Q.f' i:X6. 

3' VARA CIVEL 

tlf>IW"'°h~cllrf' ...... 1vc 1\ft.TOOf(U(f.l.S fOUAI 
Dt. ll-RÃO tXftDK>O M>S AUIOS OA 0.fCU(ÃO tlSUt 
t.'OvtClA PUA FA.lf:~OA()()fc;JAO() DE ~ÃO PA.UlOCOti.1U 
PA.UIA & 60f\ tA( PAA (Ofl E Vlt.(0 llDA Eff. rro<.. r.• 
a::;111cE COI\. 1614~SJbS o DR ttKAROO .. otf"11AAN. 
WM Jtll OE DIRUIO 0..\ 3º YN'.A DA COt.'ARO DE VAI.! 
t.H>V5P. f\AFORM.A OAlfl.E"lC 

fAl SASER a ouan~cs 1) p-Kftl:t E:r.al wrm ou dfolt 
ccnti.Pcirnen:o-:J.re.-tmaue.. nc(ia 13.11200fl.. às 1J:xlbc:fg 
nc hic ce E:Hcic ao fórwn o.- Valinhc1.. ~ Rn Pr::f A:aMla 
fw cgufi1a. n• 36. Baine s.>n~e ~n: cnio. VahnhosiSP, st•.l 
IPVildc a pútjkc ç1~.)0 º""!~a t ar1t""3<AC. cs ttm 
ptni'ICfadcs ne.s atr.~ o;ui::1J &.lClõt. iq::ir.anoo a .wã.l(Jo 
n::: '!c:al ::::,. RS. 3.Con.co. avali.!l,Ct\ dt 07tOYJca6 {RS 
2.0C:i.OCJ t de 14'::6J20C6 {lmÇb;kl de ptnholl/ . tfltS qw 
assim Sf OIPS<lf'VPm: • Ul.AA WfS;l OF lUl OA tlARCA 
PMJJAR. f.tOOElO 1.ÃO VISIVH, ~· E923, 220 V. DfSTt.AOA 
À COf,fERff\.(IA OE tll .. 'E P~ ClKl-h. lllOl~O. APRO 
Xlv'ADAA'fNfE. DOIS •IEIROS OE COf.'PRl'-'EM O POfl U~ 
WHROOE LAR€~ f~ t./EIAl C~lAf AlUI. OH'OSll AOO 
t.A RUA JOÃO AAH.lt .. fS 005 SAll.10\. 116. .IO, Plt.htlROS 
VAl lt..~OS f UI.' CAVALEIE PAR..1 CtRVA.R NAOflRA. CON 
OIAl.'fTRO OE 3l!Osmi COR 'f(R(l( ltJ PlRttno tSIAOO 1)( 

uso E COt.Sf.RVA.ÇÃO" A WPm m.»S dfl'. macr ~ c't 
1r.:ff. çc1 Llnçc nic tn1ft' IGI ao cu anh.l(l:: O..us u~a 
CCAi::.l. RPOme Çf'G:)ftl: IP !:V flll~.:: D.x..> C:llS!l Mio 

WftOC arttmataoo ne. pimn:i Wlo. ots!tif Jl ~ ""91ldo O 
l" Wlc: p1.1 e c:lia C-!.12.:tcaí .M n.tc tlCfA no WSll'IO 

k:â Çlf.l aieft.)çãc tf'fl::: l'UCf Llnçc. fr;~ e ç.ff"ÇO 'Al 
'i:aa:X ç nl'Clr.XX: irin.lc: t'.'JSC t\)o Sf't-1 fft(al3~ pito 
SI. O"id.ll :itt J9ci(.l l•X pu gir•'ll oc ""lr.D c.ctuao 
AKH D:: "*' dt RS 2.S3U1 acs 21iQl.Q::U f K.I :::MI)'" 

"100 OUf'. iumdo .Vltmr.ll;;.b. ~ .1 c.argo do aflf'mal!!W.f 

CUS:.l"i t ::::~ df antrru3Ç.ão f':.. •::io;.\c f. ç•a 
aut chfi:Jr• ac coo~:= Qlf :oo:is #~o p~• 
E::tf::.Jl ~" sft'â ç~aoc • a"'tuóc ru ':.IN li> lti v• 
fitcs.1311::-U.:~. 

~;3cl fk.c:ll~ C173101 · ISEhl0Df CU!>IM fOllAl 
OE LEILÃO O.PEDIDO t.OS AUTOS DA UECUVO f&Al 
"'OVIDA PELO l/Ut.ICiP10 OE VA.ut.1-0S COhllt' TIVOll 
\'EICUIOS LTDA... ~ Ct.PJ· Sl.!6õ'.~SSJCCC1·U. PROC. 1w• 
0173/01 - COA. 11~1 A 11:'V.i2~01 O 0R. RIC;\ROO 1-0ff 
PIAl\t.. f/M. A.IZ OE DIREITO DA 3· VAAA DA COfl.AAC.A OE 
v:...Ufl.HOSJSP. h-A F(W.'A DA LEI, nc ·~ 

F .AI SABER a eUJn:cs e ÇlfSHHf [ á tal V•Pnl cu dttf' 
CcnhKSnerr.O~f'tPmOOt, A~::lta C9.11 .2X6. .\s 13 C:O h~.)S. 
nc ã:nc óc Eói"ldc óc Fornm °" Vall~s. à Ru3 Pfc' A·.>litl 
ti.:::gu Pira. n• 36. 6.Jirrc San:o Antomo. Vahnhc~P. ~fia 
ff\'ldo a çiitfüo p tçOO o• 'l!'nda t atlf'm.r..tc;}:::. os tfln 
ç...anh::c.idcs ncs au::s ~fJ cbdcs. ~::r.anoo J ~ 
no !::l":.16 ciPRS 3X xo.oc. hà OP.IA OE zv.:m:06 . tftnqw 
.Hsim st dtsa!'t'~ • UWA HfSA OE TERRAS. CCW 95S~.44 
W2. OESIGU.OÃ PHO h• 3 ~TH:AAM)() IERRA.S DA l.REA 
RlSERV.\O.\ 6. COMTANTEDE PIAA:TA 00 l01EA'-~Eh10 
C .. iORAS OS.:..S "'" {ÔES. V.l.Llh .. 0!>. J.•(Olt-00 f COJ
fRO~ IA-,00: fHP. FROU. POR !19 8.HI (0 .... 4 AUIO 
ESTRA.D-\ f'RANC.ISCO VON lUBB. Í. Oft]IA ot QUE.Ir' DO 
LOIE Olt-..:. PAAA A ~UTO E.Slft"°"' tRAM.& 0 VO. l\Jf.011. 
ã oi'é".J POR 1S,JXN.: TE.n .... Efol CUR\'A. 78.tzw; E 13.9' N" 
COM A ESTARDA 1: hO FUr.DOPOR EC,.&UI CCWA f.UU. OA. 
4DUTORA DE Ã<:.UA {fUT~ 11.ARCilM.l) f A ESQUERDA 
POR :io!.7SV COW 0 LOTE i • A llllltftl IMfS df'I f MJCI 
~ ~f"".M. p:ll baçfl Alo lll'fO:X ao CU .Wá.»çàc. Õfwi. 
~" c:K.Otttir.f oe Pr:x. 1!119.i o.> l' \'.wa Cf v.-..Cs: 
~.o (c:.nwci::Jt Pm pdier.l} ::iofl:x. 2119ff.to;a 9" \'Jll 

crw.t º" C.lmpn.K 1=.m:ra do Ptoc.. sn~ dJ r v.v:t 0t 
Valril!l'i. RKW~ ~P ot ... ~:~ rud.11 com:a ~lo 
SH\dc: arttm.r.a::io nc pimfirc lrik. df'§:iP jj "-' dfoWJnJOO o 
r lriãc pa-a o :ia 30.1UXl6 . .)s. n::io h!)flS. n:i mtWnO 

lccai, para alierotlc Pf6o, '1\ilic:1 lll'IÇO. rtssal#.xlo e çrf'(o ~ 
'itiltlõo e: tXKtr.<KWJ irr.:ínwo.. case nle ~ tneonnoo i:tt: 
'ir O'i:ill :if Jus-:~a.. Tu::IO pu 9Jnr:ru oc Ofb:> cotraoo 
~l"'i no v3'::r ::f R~ H'63.38 acs 211t112:X. t lCJ ctMt,; 
n.lOO Q~. havendo arr~~.iç.k.I. 'i'-l a C.W!JC= oo a-rfM.Y.Jllr.f 
CUS:.M t oe;pe>as Ot .trlf'tTla:.)\00 "ª" aqucicaçk) f ~lfa 
ciue dlpgut ao '°"~mo dt ~ooM f pq:fdldo o ptsf'f!Tt 
[:Ü!cll QUP Sffâ J)Ublk<ldc f .riud::i na 10ll1\.l dJ"" Vah · 
nh~ 19MGl2:J~. 
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FERNANDO BENEDITO BARRETO 
Eng.Civil e de Segurança dn trahalhn 

C'REA :068.511.189-1 

EXCELENTÍSSIMO SR .DR . .JUIZ DE DIREITO DA TERCEIRA VARA DA 

COMARCA DE VALINHOS-SÃO PAULO. 

PROCESSO N.º0173/2001 

REQUERENTE: MUNICÍPIO DE VALINHOS. 

ºREQUERIDO:TIVOLI VEÍCULOS LTDA. 

FERNANDO BENEDITO BARRETO, Engenheiro 

Civil , Segurança do Trabalho e Avaliações de Imóveis, 

devidamente inscrito no C.R.E.A/SP sob N.º0685111891/0 , 

perito judicial nomeado nos autos do processo em epígrafe, 

após análise do mesmo, vem mui respeitosamente à presença 

de Vossa Excelência, estimar os honorários profissionais para a 

execução do serviço solicitado em RS2. 700,00(Dois Mil e 
Setecentos Reais). 

Termos em que, pede deferimento. 

Campinas , 11 de dezembro de 2006. 

Eng. Civil. Se do Trabalho e Avaliações 

C.R.E.A :OóBSI 11891/0 



CONCLUSÃO 

Em 22/01/07 faço estes autos conclusos ao 
MM.Juiz de Direito Titular da 3ª Vara 
de Valinhos , DR. RI CARDO HOFFMANN . 

Escrev.: ~ 

Processo Fiscal nº . 173 

RECEBIMEN10 DE AUTOS 

Em· i 111 \ ltf 
l/al." h d , recebi estes autos em cartório 

in os, ata supra · 

Carlos Albe 

\O'ô ---
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e o N e L u s Ã o 

Em 3/5/07 faço estes autos conclusos ao 
MM . Jui5 d Direito Titular da Terceira 
de Valinh s DR . RIC ROO HOFFMANN . 
Escrev. : 

V. ra 

Ao síndico 
Valinhos . , ds. 

Juiz de 

RECEBI 
Na dat{ supra, rece 
~ Esc~: 

estes autos . 
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE "' ...., 
DIREITO DA 3ª V ARA DA COMARCA DE V ALINHOS/SP ~ 

CD 

Processo nº 173/01 - Execução Fiscal 

A "MASSA FALIDA DE TÍVOLI 
VEÍCULOS LTDA.," por sua advogada que esta subscreve, nos autos da 
Ação de Execução Fiscal que lhe move a Prefeitura Municipal de Valinhos 
vem, muj respeitosamente, à presença deste Nobre Juiz.o, informar que não 
figura mais como sua advogada a Dra Heloísa Maria Manarini Liserre, 
tendo sido nomeada pelo M.M. Juiz da Falência, processo 764/95- Alvará, 
em trâmite perante o Juízo da 1 ª Vara Distrital de Valinhos/SP, para 
representá-la esta advogada, de tal modo que solicita a devida substituição 
no corpo destes autos. 

Termos em que, 
pede deferimento. 

Campinas, 22 de Maio de 2007. 

-------~~----~------
Karl a Pinho de Melo- Advogada 

OAB/SP 251 .308 

Rua Barão de Jaguara, 148 l , cj. 197, Centro, Campi.nas/SP 
CEP 13.0 15-910, Te!. (OXX19) 32364173 
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e o N e L u s Ã o 

Em 3/ 8/ 20 7 faço estes autos conclusos ao 
MM.Juiz de ·reito Titular da Terceira Vara 
de . LUIZ ANTONIO DE CAMPOS JÚNIOR. 
Escrev . : 

Ao exeqüente. 

Valinhos. , ds . 

JÚNIOR 
Juiz 

RECEBIMENTO 

Na data s~~~~bi estes 

~ ·· -
autos . 

/ 
I 
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Autos nº 

M.fl.~. Juiz. 
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

J 1 Vara da Comarca de Valinhos 

Processo nº 1723/01 

Exequente: Município de Valinhos 

Executada: massa falida de ··Tivoli Veículos Ltda:· 

Meritíssimo Juiz: 

1. A vista do que consta às fls. 76/82. requeiro a 

inclusão da .. Allegro Veículos Ltda:· no pólo passivo da ação, com a citação 

necessária. 

2. Fls. 108. erso. primeira parte: foi o próprio 

exeqüente quem indicou o Síndico da Massa Falida (Fls. 1 O verso). De qualquer 

modo. não me oponho à obtenção de informação atualizada sobre a representação 

da massa junto ao D . .1 uízo Falimentar. oficiando-se para tal fim. 

3. O pagamento dos honorários do Perito deve ser feito 

pelo exeqüente. que é o maior interessado no andamento do feito. ainda que a 

avaliação tenha sido determinada pelo .Juízo. 

Em caso semelhante já se decidiu : 

"PERJTO - Honorários - Falência - Depósito devido pelo autor -

Admissibilidade - Alegação de que o ônus deve ser suportado pela 

Massa em razão do requerimento do Ministério Público. que descabe 

l 



l 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

- Adiantamento da verba que cabe ao autor que é o maior interessado 

na causa - Artigo 19, § 2º do Código de Processo Civil - Recurso não 

provido.·· (Agravo de Instrumento n. º 222.484-1 - lndaiatuba -

01.06. 9-J). 

Yalinhos. 29 de outubro de 2007. 
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e o N e L u s Ã o 

Em 13/11/2007 faço estes autos conclusos 
~fr1 . Juiz de Direito Titular da 3ª Vara 
de Valinhos , DR . Dr. LUIZ ANTONIO DE CAMPOS JR ... 

Escrev. =a 
Processo Fiscal nº 173/01 

À vi s ta do que consta a fl s . 7 6/82 , determi no a 

i nclusão da "ALLEGRO VEÍCULOS LTDA" no pólo 

passivo da ação. 

Lance - s e no sistema e na capa . Cite - se . 

Conforme a concordância do MP no item " 2" a 

fls . 114, oficie-se . 

Em relação à perícia , 

determinada , vindo , após , 

Val inhos . , ds . 

citação 

os autos . 

t 
\ 
l 
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• PODER JUDICIÁRIO 
SÃO PAULO 

COMARCA DE VALINHOS/SP 

Juízo de Direito da Terceira Vara 

)( 
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Professor Ataliba Nogueira, 36 ·Jardim Santo Antonio- Valinhos/SP • CEP: 13270-660- Telefone: 19 38713563. 
Fax: 19 38713941 ·e-mail: valinhos3@tj.sp.gov.br 

Processo nº 650.01 .2001 .006638-9/000000-000 
Ordem nº 173/2001 

MANDADO DE CITAÇÃO, PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO 

O(A) Doutor(a) LUIZ ANTONIO DE CAMPOS JÚNIOR, MeritísSimo(a) 
Juiz( a) de Direito da 3ª. Vara Judicial da Comarca de Valinhos, Estado de São Paulo, na forma cta Lei, 

MANDA, a qualquer Oficial de Justiça de sua jurisdição que, em 
cumprimento ao presente mandado, expedido nos autos de Execução Fiscal (em geral), que fli1UNICIPIO 
DE VALINHOS move contra ALLEGRO VEÍCULOS LTDA (NOVA DENOMINAÇÃO DE TIVOLI VEÍCULOS 
LTDA), com endereço à AV INVERNADA, 854 - JARDIM NOVA SUICA - CEP: 13271-450, Valinhos - SP, 
proceda a CITAÇÃO, do(a) executado(a) na pessoa do representante legal, para que, no prazo de 05 
(cinco) dias, efetue o pagamento do débito cujo valor segue anexo conforme cópias da petição inicial e 
C.D.A., valor este a ser corrigido monetariamente, acrescido de multa, juros e honoràrios advocatícios 
fixados em dez por cento (10%), além das custas judiciais e processuais, ou, em igual prazo, ofereça bens 
à penhora, sob pena de responsabilidade pessoal. Decorrido tal prazo sem pagamento ou oferecimento de 
bens, deverá ser procedida a PENHORA em bens do(a) executado(a), tantos quantos necessários para a 
garantia da execução, cujo débito importa em R$ 6.033,72 (12 de setembro de 2d01), devendo os bens 
serem AVALIADOS, e ainda, INTIMANDO o(a) representante legal do(a) execut o(a), de que o prazo 
para oposição de embargos é de 30 (trinta) dias, contados da intimação da co strição (art. 16, da Lei 
6830/80). Fica o(a) devedor(a) advertida de que, não contestada a ação, pres ir-se-ão aceitos, como 
verdadeiros, os atos articulados na inicial (art. 285, e.e. art. 319, ambos do C.P.Civ ). 

CUMPRA-SE na forma e sob as penas da 1 i. Dado e passado nesta 
Cidade e Comarca de Valinhos, em 21 de nove de 2007. Eu, (SIMONE MARIA 
GUTIERRES ALVES), Escrevente, di . i. Eu, , (CARL . PEREIRA ESMERIZ), 
Diretor, subscrevi e assino por determinaç · icial. 

Oficial: ÊNIO 

ITENS 4 e 5 DO CAPÍTULO VI DAS NORMAS DE SERVIÇO DA EGRÉGIA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA, TOMO 1 ' : 
4. É vedado ao oficial de justiça o recebimento de qualquer numerário diretame.llte da pate. 4.1. As despesas em caso de transporte e depóSito de bens e outras 
necessaias ao cumprimento de mandados. ress<tladas aquelas relativas à condução, serão adiantadas pela pate meciante depósito do valor iodicado pelo oficial de 
justiça nos autos, em conta corrente à disposição do juízo , ,2. Vencido o prazo para cumprimento do mandado sem que efetuado o depôsito (4.1.), o oficial de justiça o 

olverá, certificando a ocom!oc1a. 4.3. Cluaodo o interessado oferecer meios para o cumprimento do mandado (4.1), devera desde logo especificâ-los, indicando dia. 
e tocai em que estaao à disposição, nao havendo oesta hipótese dep6si10 pa-a tais diligências. 5. A identificação do oficial de justiça. no desempenho de suas 

tu • s, será feita mediante apresentaçàl de carteira funcional, obrigatoria em todas as diligências 





Certidão : 
Proc. 173/01 Mand. 6428 

Certifico e dou fé, eu, Oficial de justiça, ao final assinado, que em 
cumprimento ao r. mandado, que Fazenda Do Município De 
Valinhos Move a Allegro Veículos Ltda.; 
Diligenciei ao endereço r. indicado, Av. Invernada, 854, Jd. Nova 
Suíça, Valinhos/Sp, ali sendo Citei a executada Allegro Veículos 
Ltda., na pessoa de seu representante legal, Valter A B. Padilha, 
Ciente ficou, por todo o teor do presente mandado, por mim lido, 
entreguei-lhe a contrafé, exarou o seu ciente, certifico ainda, 
decorrido o prazo legal, retornei ao local, deixei de proceder a 
penhora de bens, pois o executado não ofereceu bens para penhora, 
alegando que está fazendo acordo para pagamento junto ao 
exequente, e por este Oficial desconhecer bens do executado, diante 
do exposto, devolvo em cartório o presente mandado para os 
devidos fins; Valinhos, 07 de Dezembro de 2000 C . "----
Oficial de Justiça 

02 dil. 
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CERT IDÃO 
CERTIFICO E DOU FÉ. que estes autos foram 
redistrit:-11·1"~ ~m 29;050003 e ercarnirihados 1 
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO 
DA TERCEIRA V ARA CÍVEL DA COMARCA DE V ALINHOS 
- ESTADO DE SÃO PAULO. 

N° DE ORDEM 173/2001 
EXECUÇÃO FISCAL 

ALLEGRO VEÍCULOS LTDA., já qualificada nos 
autos do processo em referência, por seus advogados que esta subscrevem, vem, 
respeitosamente à presença de V. Exa, requerer a juntada do incluso 
Instrumento de Substabelecimento. 

Protesta, ainda, pela posterior juntada da 
respectiva guia de recolhimento. 

Termos em que, 
Pede Deferimento. 
Campinas, 30 de abril de 2.008. 

ÁUREO A. a.r::.-.T'7 

OAB ~ 

CLÁU~ET~EOZZO 
OAB/SP 119.006 
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TERMO DE SUBSTABELECIMENTO 
SEM RESERVA DE PODERES 

DRA. CLÁUDIA MARIA DE TOLEDO 
BEOZZO, inscrita na OAB/SP sob nº 119.006, por este 
Instrumento, SUBSTABELECE SEM RESERVAS, todos 
os poderes que lhes foram conferidos nos autos do 
Processo nº 173/01 em trâmite perante a 3ª Vara Cível 
de Valinhos, Estado de São Paulo, à advogada DRA. 
VANESSA POGETTI MIGUEL, inscrita na OAB/SP sob nº 
243.628, com escritório à Rua Emília Paiva Meira nº 92, 
Cambuí, em Campinas, Estado de São Paulo. 

Campinas, 30 de abril de 2 .008 . 

~% 
CLÁUDIA MARIA DE~ BEOZZO 
OAB/SP 119.006 



CERTIDÃO 

Certifico que expedi o ofício, conforme determinado 
no r. despacho de fls.116. 

Todo o referido é Verdade, dou Fé. 
Valinhos, 19/01 /09. 

C ssiano Steck Brunelli, escrevente. 
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PODER JUDICIÁRIO 
São Paulo 

Juízo de Direito do Setor das Execuções Fiscais da Comarca de Valinhos 
Rua General Osório, 522 - Bairro Nova Valinhos 

Fone (19)3871-6884 - CEP 13271-130 
E-mail: valinhossef@tj.sp.gov.br 

Número de Ordem 9.513/08 - Execução Fiscal 
Processo 650.01 .2001 .006638-9 
(Antigo processo 173/01 da 3ª Vara local) 
CDA(s) 1101 a 1104/2001 
Valor do débito: R$ 6.434,42 (set/01) 

llmo(a) Sr(a), 

Valinhos, 19 de janeiro de 2009 

Pelo presente, expedido nos autos da ação supramencionada, 
em que figura como exequente o MUNICÍPIO DE VALINHOS e como executada 
ALLEGRO VEÍCULOS L TOA (nova denominação: TÍVOLI VEÍCULOS L TOA), em 
curso perante este Juízo e respectivo Cartório, requisito de Vossa Senhoria as 
providências necessárias para que apresente informação atualizada sobre a 
representação da massa falida junto ao O. Juízo Falimentar, para instrução dos 
autos. 

llmo(a) Sr(a) 

Apresento a Vossa Senhoria protestos de elevada consideração. 

Bianca Vasconcelos Coatti 
Juíza de Direito 

Síndico da Massa Falida de Allegro Veículos Ltda 
UILSON FRANCO 
Rua Barão de Jaguara, 1481 - conjunto 197 - Centro 
Campinas - SP 
13015-910 

' 



PREENCHER COM LETRA DE FORMA AR 
DESTINATÁRIO DO OBJETO I DESTINATAIRE 

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE 

(s.~o,e-o f.4 ~'iA- r~44 .4-t //1t~,tn V- l/ 
ENDEREÇO/AORESSE 

/Ll01-~ 
CEP I CODE POSTAL CIDADE LOCAL/TÊ UF PAIS / PAYS 

()Di~-C/t <I C~i rV/ff / 
!:==================================~==================~ // DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO À VERIFICAÇÃO: DISCRIMINACION NATUREZA DO ENVIO NATURE DE L'ENVOI / 

D PRIORITÁRIA / PRIORITAIRE • O A l5<_u;:! / C) e/ o~ 

NOME LEGIVEL DO RECEBEDOR NOM L/SI 

N" DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO 
RECEBEDOR I ÓRGÃO EXPEDIDOR 

0 EMS 

DATA DE RECEBIMENTO 
DATE DE LIVRATION 

(J( l!J::J çf_ 

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO I ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERS 

75240203-0 FC0463 16 

l \ 

\\ 
114x 186mm 



Assunto: 

Campinas, 09 de fevereiro de 2009. 

' I 

Proc. 650.01.2001.006638-9 

(antigo Proc. 173/01 da 3"' Vara) 

Excelentíssima Juíza 

~ 
Em atenção ao ofício n6 9513/08 - xecução Fiscal-, de 19 de 

janeiro de 2009, tenho a honra de informar qu•·e':---

1° fomos designados Síndico da "Massa Falida de TIVOLI 
VEÍCULOS L TDA.u, a fls 93 e 96 dos autos principai~ do 
Proc. 764/95 dessa digna 1ª Vara; 

2° ALLEGRO VEÍCULOS L TOA foi reconhecida por sentença 
judicial como sucessora da firma falida TIVOLI VEÍCULOS 
L TDAJ. nos autos do processo nº116/2000 
DECLARATÓRIA, sendo representada por "ADELMO DA 
SILVA EMERENCIANO, do escritório Emerenciano e Baggio 
Advogados Associados" em ambos os processos supra 
referidos 

Apresentamos a Vossa Excelência protestos de 

respeitosa consideração. 

OAB/SP 77 .37 4 - Síndico 

A 

Doutora BIANCA VASCONCELLOS COA TTI 

Exma. Sra. Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Valinhos 

Setor de Execuções fiscais -

VALINHOS/SP 

)25 --
l' 



EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DO SETOR DAS 
EXECUÇÕES FISCAIS DA COMARCA DE VALINHOS/SP 

I 
PROCESSO Nº 650.01.2001.006638-9 - ÓJ Ô..""'l'\-c~0 
Nº DE ORDEM 9513/2008 (antigo nº 173/2001) 

ALLEGRO VEÍCULOS L TOA., pessoa jurídica de direito 

privada, inscrita no CNPJ sob nº 00.913.956/0001-84, com sede à Avenida 

Invernada, 854, Jardim Nova Suíça, no município de Valinhos/SP, p r seu 

advogado, in fine assinado, nos autos da EXECUÇÃO FISCAL que lhe prom ve o 

MUNICÍPIO DE VALINHOS, processo em epígrafe, vem, respeitosament 

presença de Vossa Excelência, expor e requerer o que segue: 

Esclarece-se, de plano, que a ora Executada não é part 

legítima para figurar na presente ação. 

1 de 4 

Rua Dr. Antônio da Costa Carvalho, 396 - Cambuí - Campinas/SP - CEP 13024-050 
jsi lveira.advogados@terra.com.br - www.jsilveira-advogados.com.br 

Fone (19) 3251.2030 - Fax: (19) 3294.7441 
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Impende observar que o imóvel em apreço pertence 

a empresa Tivoli Veículos Ltda., que o adquiriu através da Escritura Pública 

datada de 10/04/1989, consoante se verifica do Registro 2 da Matrícula 

Imobiliária n° 56.541 do 1° Cartório de Registro de Imóveis de 

Campinas/SP (doe. incluso). 

Nesse passo, convém trazer à lume as disposições dos 

artigos 32 e 34 do Código Tributário Nacional, que assim dispõem: 

"Artigo 32. O imposto, de competência dos Municípios, 

sobre a propriedade predial e territorial urbana 

tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a 

posse de bem imóvel por natureza ou acessão física, 

como definido na lei civil, localizado na zona urbana do 

Município". 

"Art. 34. O contribuinte do imposto é o proprietár. o do 

imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possui o a 

qualquer título". 

Ora, Excelência, se o fato gerador do Imposto Pre i 1 

Territorial Urbano é a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imó el 

inelutável que o contribuinte do imposto, no caso sub judice, é Tivoli Veículos Ltda., 

porquanto seja essa empresa a proprietária do imóvel nos termos do Registro 2 da 

Matrícula Imobiliária nº 56.541 do 1 o Cartório de Registro de Imóveis de 

Campinas/SP (doe. incluso). 

2 de 4 
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Não sendo a ora Executada a proprietária do imóvel 

ensejador do IPTU, não pode vir a responder pelas dívidas fiscais municipais 

perseguidas, tal como dispõem os preceitos da legislação aplicável ao caso. 

Frise-se, pois, que se ora Executada não é a proprietária 

e tampouco a possuidora do imóvel - fatos geradores do tributo em questão -

falta a presente execução uma das condições da ação, qual seja a legitimidade 

passiva da Executada, matéria de ordem pública, cognoscível ex officio. 

Destarte, ante a ilegitimidade de parte da ora Executada, 

requer seja determinada sua exclusão do pólo passivo da presente ação, 

com a consequente baixa perante o cartório distribuidor. 

Ademais disso, Excelência, em conformidade com o 

Registro 7 da Matrícula Imobiliária nº 56.541 do 1º Cartório do Registro de Im 
1
veis 

de Campinas/SP (doe. incluso), verifica-se que para garantia da presente execução 

fiscal foi enhorado o imóvel em comento de ro riedade da Tivoli Veículos u ba. " 

Nesse passo, esclarece-se que no Registro 7 da Ma r 

Imobiliária nº 56.541 do 1 o Cartório de Registro de Imóveis de Cam] i 

(doe. incluso) há referência à execução fiscal, "processo n° 173/01", sendo cert 

que este era o número de ordem que levava a presente execução antes de su 

redistribuição para o Setor das Execuções Fiscais. 
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Factível, pois, que a ora Executada não é parte 

legítima para figurar na presente demanda, pelo que se reitera seja a 

mesma excluída do pólo passivo da presente ação, com a conseqüente 

baixa perante o cartório distribuidor. 

Ainda, requer-se a juntada do instrumento de mandato, 

do comprovante de pagamento da respectiva taxa judiciária, bem como de seu 

contrato social. 

Outrossim, requer-se que todas as intimações relativas 

ao presente feito sejam publicadas em nome de JUNDIVAL ADALBERTO 

PIEROBOM SILVEIRA, OAB/SP 55.160. 

Nestes termos, 

Campinas, 06 d 

V 
OAB/SP 5.160 

F: \Contencloso\Allegro Veículos Ltda\ Ex Fiscal 95 13-08\juntada matrícula proc gare.doe 
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@Allegrf! 
PROCURAÇÃO " AD JUDICIA" 

ALLEGRO VEÍCULOS L TOA, pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a 
forma de sociedade empresária por cotas de responsabilidade limitada, inscrita no 
CNPJ/RFB sob nº 00.913.956/001 -84, com sede na avenida Invernada nº 854, Jardim 
Nova Suíça, em Valinhos/SP, com seu contrato social registrado na JUCESP sob nº 
35213436956, oitava alteração e consolidação contratual de sociedade limitada, de 
25.05.05, devidamente registrada na JUCESP sob nº 236.496/05-0, neste ato 
representada por seu sócio MAURO EDUARDO VALVERDE RODRIGUES FILHO, 
brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 8.096.897-
SSP/SP., e inscrito no CPF/MF sob nº 017.056.048-11 , residente e domiciliado à 
Alameda Araucária nº 348, Chácara Gramado, em Campinas/SP, nos termos da 
cláusula oitava referida consolidação contratual. por este instrumento de 
procuração, nomeia e constitui seus procuradores Os advogados JUNDIVAL 
ADALBERTO PIEROBOM SILVEIRA - OAB/SP nº 55.160, ANGELA PECINI 
SILVEIRA - OAB/SP 99.431, GABRIEL TORRES DE OLIVEIRA NETO - OAB/SP 
198.446, VANESSA APARECIDA BUENO OAB/SP 209.406, RAFAEL LUIS 
GAMEIRO CAPPELLI - OAB/SP 253.432, ROSECLER ROLDAN DE ARAUJO -
OAB/SP 70.512 e o Estagiário MARCELO EMIDIO FERREIRA PIEROBOM 
SILVEIRA - OAB/SP 150. 797-E, todos com escritório na rua Dr. Antonio da Costa 
Carvalho nº 396, Cambuí, em Campinas/SP, CEP: 13024.050, tel. (19) 3251 .2030, fax 
3294.7441 e e-mail: jsilveira.advogados@terra.com.br A outorgante confere aos 
outorgados, poderes específicos para o foro em geral, com cláusula "ad judicia et 
extra" em qualquer Juízo, Instância ou Tribunal, podendo propor contra quem de 
direito, as ações competentes, defende-lo(a) nas contrárias, usar dos recursos legais, 
confessar, desistir, transigir, firmar acordos e compromissos, receber e dar quitação, 
agindo em conjunto ou separadamente, podendo substabelecer, especialmente para 
defende-la na Ação de Execução Fiscal, promovida pela Prefeitura Municipal de 
Valinhos, em face da outorgante e outra, processo nº 650.01.2001.006638-9/000000-
000, nº de ordem 173/2001 , que tramita perante a 3ª Vara Judicial de Valinhos.xxxxx 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

• Campinas/SP Av. das Amoreiras, 2605 - Jd. do Lago - CEP 13.050-500 ~(19) 3772.2000 
• Valinhos/SP Av. Invernada, 854 - B. Nova Suiça - CEP 13.271-450 ~(19) 3869.2000 - Fax: (19) 3869.3964 
• Pa ulínia/SP Av. José Paulino, 2297 - Morumbi - CEP 13.140-000 ~(19) 3833.6666 - Fax: (19) 3874.9644 

• Vinhe do/SP Av. Independência, 5851 -Aquarius - CEP 13.280-000 ~(19) 3826.7777 - Fax: (19) 3886.3706 
• Jaguariúna/SP R. Dr. Clemente Holtman Jr. 411 - Centro - CEP 13.820-000 ~(19) 3847.7777 · Fax: (19) 3847.7771 

www.fiatallegro.com.br 
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BANCO NOSSA CAIXA S. A. 
BANCO No . : 151 A6 : 0558-4 

COHPROVANTE DE PAGAHEHTO - GARE - DR 

CODIGO DA RECEITA 
CHPJ 
VALOR DA RECEITA 
JUROS DE HORA 
HULTA HORA/INFRACAO 
HONORARIOS ADVOCATICIOS 
VALOR TOTAL 

DATA: 06/05/2009 
TERHINAL : 018 
CONTROLE : te6957 

304-9 
00913956/ 0101 / 84 

9,30 
0,00 
0,e0 
0,00 
9 ,30 

HORA : 12:42: 11 
AUT. : 084 
HSU . : 001603 

Autenticacao Digital 
RKHRUR0ó HTH2X3FC 0000078H 6Ret0ZTE 
XEQPN06U RDNJUH7V 9DPSZJFF KEY78CPU 

GARE-DR recolhido conforme Portaria CAT 98/97 
e portaria CAT 60/02,Autorizado pelo Processo 
D. A. 760/97. 
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Alteração e Consolidação Contratual de Sociedade Limitada 
Décima alteração e Consolidação Contratual 

"ALLEGRO VEÍCULOS L TDA." 
NIRE 35213436956 

CNPJ: 00.913.956/0001-84 

Por este instrumento particular de alteração e consolidação contratual, 

MAURO EDUARDO VALVERDE RODRIGUES FILHO, brasileiro. casado sob o regime da comunhão 
parcial de bens. nascido em 17/10/1960, administrador de empresas, inscrição no CPF nº 017.056.048-
11 , portador da Cédula de Identidade RG nº 8.096.897/SSP-SP. residente e domiciliado na Alameda das 
Araucárias, nº 348, Chácara Gramado. CEP 13101-620. na cidade de Campinas, Estado de São Paulo; 

MAURO EDUARDO VALVERDE RODRIGUES, brasileiro, casado sob o regime da comunhão total de 
bens. nascido em 19/04/1939, empresário, inscrição no CPF nº 020.836.478-15, portador da Cédula de 
Identidade RG nº 2.336.521/SSP-SP. residente e domiciliado na Alameda das Araucárias, nº 364. 
Chácara Gramado, CEP 13101-620, na cidade de Campinas. Estado de São Paulo: 

RAQUEL VALVERDE RODRIGUES, brasileira, divorciada, nascida em 07/1 1/1961. empresaria. inscriçao,. 
no CPF nº 024.949.958-41 . portadora da Cédula de Identidade RG nº 10.456.677-2/SSP-SP. residente e 
domiciliada na Rua Eliseu Teixeira de Camargo, nº 215, casa 7, condomínio Bela Flora, Châcara 
Gramado, CEP 13101-665. na cidade de Campinas. Estado de São Paulo: 

MARIA REGINA PECINI VALVERDE RODRIGUES, brasileira, casada sob o regime da comunhão 
parcial de bens. nascida em 17/1111958, arquiteta, inscrição no CPF nº 123.560.948-06. portadora da 
Cédula de Identidade RG nº 8.811 .590/SSP-SP, residente e domiciliada na Alameda das Araucárias. nº 
348, Chácara Gramado, CEP 13101-620, na cidade de Campinas. Estado de São Paulo: 

PAU!,.A CECÍLIA VALVERDE RODRIGUES ABI CHEDID. brasileira, solteira, nascida em 26107/1983". 
administradora de empresa. inscrição no CPF nº 221 . 738.198-95, portadora da Cédula de Identidade RG 
nº 18.673.281-8/SSP-SP, residente e domiciliada na Rua Eliseu Teixeira de Camargo, nº 215, casa 7, 
condomínio Bela Flora. Chácara Gramado, CEP 13101-665, na cidade de Campinas. Estado de São 
Paulo; 

LUIZ ARTHUR VALVERDE RODRIGUES ABI CHEDID. brasileiro, solteiro, nascido em 24/10/1984. 
empresário, inscrição no CPF nº 221 .738.128-82, portador da Cédula de Identidade RG nº 
19.312.527/SSP-SP, residente e domiciliado na Rua Eliseu Teixeira de Camargo. nº 215, cas2 7. 
condomínio Bela Flora. Chácara Gramado, CEP 13101-665, na cidade de Campinas, Estado de São 
Paulo; e 

NABI ABI CHEDID NETO, brasileiro. MENOR, nascido em 07/10/1989, inscrição no CPF nº 221 .738.058-
35, portador da Cédula de Identidade RG nº 25.950.447-6/SSP-SP, residente e domiciliado na Rua Eliseu ·--:(). 

~ 
Teixeira de Camargo, nº 215, casa 7, condomínio Bela Flora. Chácara Gramado. CEP 13101-665, na 1/ 

11 ~ cidade de Campinas, Estado de São Paulo. neste ato, assistido por sua mãe RAQUEL VALVERD~ 
}\ ~ RODRIGUES, brasileira, separada consensualmente, nascida em 07/11/1961, empresaria. insc~ição no 

\ 

CPF nº 024.949.958-41 , portadora da Cédula de Identidade RG nc 10.456.677-2/SSP-SP, re~ 1dente e 
(~ domiciliada no mesmo endereço; 
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únicos sócios da sociedade empresária, Sob ~ riPo junôic"o de s6ciedade limitada, nos termos do art. 966, 
•capur e parágrafo único; art. 982, ·capur e art. 983, "capur todos da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 
2002, que gira sob a denominação social "ALLEGRO VÉJCULOS LTDA.·. com sede e domiclllo na Av. 
Invernada, nº 854, Jardim Nova Sl.iça, CEP 13271-450, na cidade de Valinhos, Estado de São Paulo, 
com contrato ~I registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP, sob o NIRE 35 2 
13436956, em sessão de 09/ 11/1995 e última alteração arquivada sob nº 15.754107-8, em sessão de 
09101/2007, inscrição no CNPJ nº 00.913.956/0001-84, resolvem, neste ato, modificar o ato constitutivo e 
consolidar as cléu~uJas contratuais, nos seguintes tennos e condições: 

1-S.ida de Sócio 

Neste ato, retiram-se da sociedade MAURO EDUARDO VALVERDE RODRIGUES e MARIA REGINA 
PECINI VALVERDE RODRIGUES, ambos já qualificados anteriormente. Cumprida a forma estabelecida 
na CLÁUSULA 1i9 do contrato social, os sócios que se retiram, CEDEM e TRANSFEREM, em 
definitivo, através de VENDA. 130.320 (cento e trinta mil trezentas e vinte) cotas do capital social, no 
valor total de R$ 130.320,00 {cento e trinta mil trezentos e vinte reais) para o sócio MAURO EDUARDO 
VALVERDE RODRIGUES FILHO, já qualificado anterionnente. Neste ato, MAURO EDUARDO 
VALVERDE RODRIGUES e MARIA REGINA PECINI VALVERDE RODRIGUES, que retiram-se da 
sociedade, dão total e irrevogável quitação do valor devido pela cessão e transferência das cotas do 
capital social. 

li - Capital Social - Redistribuição de Cotas Sociais 

O capital social inteiramente subscrito e integralizado, no valor de R$ 543.000,00 (quinhentos e quarenta 
e três mil reais), dividido em .543.000 (quinhentas e quarenta e três mil) cotas, no valor unitário de R$ 
1,00 (um real), permanece inalterado em seu valor e após a cessão e transferência das cotas sociais, 
conforme item 1, deste ato, passa a ter a seguinte distribuição: 

SOCIO COTAS VALOR ~. 
Mauro Eduardo Valverde Rodriaues Filho 374.670 374.670,00 69,000 
RaoUél Valverde Rodriaues 73.305 73.305 00 13,500 
Paula Cecflia Valverde Rodriaues Abi Chedid 31 .675 31 .675,00 5,833 
Luiz Arthur Valverde Rodrinues Abl Chedid 31 .675 31 .675.00 5,833 
Nabi Abi Chedid Neto 31 .675 31 .675,00 5,834 
TOTAL 543.000 543.000,00 100,000 

UI - Administração 

A administração bem como a representação da sociedade serã exercida xclualvamonte pelo sócio 
MAURO EDUARDO VALVERDE RODRIGUES FILHO, ativa e passivamente, !TI julzo ou fora dele, que 
atuará na qualidade de Administrador •uno·. 
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Consolida5;6io d<» C~friràtõ Social 

Qualiflcacão dos sócios 

MA~RO EDUARDO YALVERDE RODRIGUES FILHO, brasileiro, casado sob o regime da comunhão 
parcial de bens, nascido em 17/10/1960, administrador de empresas, inscrição no CPF nº 017.056.048-
11, port~dor da ~ula de Identidade RG nº 8.096.897/SSP-SP, residente e domiciliado na Alameda das 
Araucánas, nº 348, Chácara Gramado, CEP 13101-620, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo. 

RAQUEL VALVERDE RODRIGUES, brasileira, divorciada, nascida em 07/11/1961, empresária, inscrição 
no CPF nº 024.949.958-41, portadora da Cédula de Identidade RG nº 10.456.677-2/SSP-SP, residente e 
domiciliada na Rua Eliseu Teixeira de Camargo, nº 215, casa 7, condomlnio Bela Flora, Chácara 
Gramado, CEP 13101-665, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo. 

PAULA CECÍLIA VALVERDE RODRIGUES ABI CHEDID, brasileira, solteira, nascida em 26/07/1983, 
administradora de empresas, inscrição no CPF nº 221 .738.198-95, portadora da Cédula de Identidade 
RG nº 18.673.281-8/SSP-SP, residente e domiciliada na Rua Eliseu Teixeira de Camargo, nº 215, casa 7, 
condomlnio Bela Flora, Chácara Gramado, CEP 13101-665, na cidade de Campinas, Estado de São 
Paulo. 

LUIZ ARTHUR VALVERDE RODRIGUES ABI CHEDID, brasileiro, solteiro, nascido em 24/10/1984, 
empresário, inscrição no CPF nº 221 . 738.128-82, portador da Cédula de Identidade RG nº ~ 
19.312.527/SSP-SP, residente e domiciliado na rua Eliseu Teixeira de Camargo, nº 215, casa 7, 
condominio Bela Flora, Chácara Gramado, CEP 13101-665, na cidade de Campinas, Estado de São 
Paulo. 

NABI ABI CHEDID NETO, brasileiro, MENOR, nascido em 07/10/1989, inscrição no CPF nº 221.738.058-
35, portador da Cédula de Identidade RG nº 25.950.447-6/SSP-SP, residente e domiciliado na Rua Eliseu 
Teixeira de Camargo, nº 215, casa 7, condomrnio Bela Flora, Chácara Gramado, CEP 13101-665, na 
cidade de Campinas, Estado de São Paulo, neste ato, representado por sua mãe RAQUEL VAL VERDE 
RODRIGUES, brasileira, separada consensualmete, nascida em 07/11/1961, empresária, inscrição no 
CPF nº 024.949.958-41, portadora da Cédula de Identidade RG nº 10.456.677-2/SSP-SP, residente e 
domiciliada no mesmo endereço. t~ 

Nome Empresarial / Sede I Fiiiais / Foro 

CLÁUSULA 1ª. A sociedade gira sob a denominação social de *ALLEGRO VEÍCULOS LTDA" 
sociedade empresária, sob o tipo jurídico de sociedade limitada, regida pelo presente contrato social ·e 
pelas disposições legais previstas na Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. 

CLÁUSULA 2•. A sociedade tem a sua sede e domicilio na Av. Invernada, 854, Jardim Nova 
Suiça, CEP 13271-450, na cidade de Valinhos, Estado de São Paulo, podendo estabelecer filiais ~ 
sucursais em qualquer ponto do território nacional, obedecendo as disposições legais e vigentes. Possui 
as seguintes filiais constituídas, cujo objeto social é o mesmo da matriz: 

FILIAL PAULINIA - situada na Av. José Paulino, nº 2297, Morumbi, CEP ~140-000, na cidade de 
Paulrnia, Estado de São Paulo; \ 
FILIAL VINHEDO - situada na Av. Independência, nº 5851 , bairro Aquarius. CE ~13280-000, na cidade 
de Vinhedo, Estado de sao Paulo; e ~ O 
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FI~ JAGUARJU~A- situada na Rua:~· . .:;~emEMlf:! h~lfThl!l · ~u~iÓr, nº 411 , centro, CEP 13820-000, 
na cidade de Jaguanuna. Estado de São ?~lc.:i. : : · - · : 

. - - ... 

~':Ã~SULA 3ª. _ A sociedade tem por foro a comarca de Valinhos, Estado de São Paulo, para 
dinmtr a qualquer açao fundada neste instrumento particular, renunciando-se expressamente a qualquer 
outro, por muito especial que seja. 

Prazo de Duração 

CLÁUSULA4ª. O prazo de duração da sociedade é por prazo indeterminado. 

Objeto Social 

CLÁUSULASª. O objeto da sociedade é: 
- comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos; 
- comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados; 
- serviços de manutenção e reparação de automóveis; 
- comércio a varejo de motocicletas e motonetas; e 
- comércio a varejo de peças e acessórios para veiculos automotores. 

Capital Social I Responsabilidade dos sócios perante o capital 

CLÁUSULA 6ª. O capital social é no valor de R$ 543.000,00 (quinhentos e quarenta e três mil .1. 

reais}, dividido em 543.000 (quinhentas e quarenta e três mil cotas). no valor unitário de R$ 1,00 (um 
real), subscritas e inteiramente integralizadas, em moeda corrente do pais, e distribuídas entre os sócios 
da seguinte forma: 

SOCIO CPF COTAS VALOR % 
Mauro Eduardo Valverde Rodriaues Filho 017.056.048-1 1 374.670 374.670,00 69.000 
Raauel Valverde Rodrioues 024.949.958-41 73.305 73.305,00 13,500 
Paula Cecília Valverde Rodriciues Abi Chedid 221.738.198-95 31 .675 31 .675,00 5,833 
Luiz Arthur Valverde Rodriciues Abi Chedid 221 . 728.128-82 31 .675 31 .675 00 5 833 
Nabi Abi Chedid Neto 221 . 738.058-35 31 .675 31 .675,00 5,834 
TOTAL 543.000 543.000,00 100,000 

Administração 

CLÁUSULA 8ª. A administração bem como a representação da sociedade será exercida 
exclusivamente pelo sócio MAURO EDUARDO VALVERDE RODRIGUES F. LHO, acima qualificado, 
ativa e passivamente, em julzo ou fora dele, que atuará na qualidade de Adminis ador •uno·. 

Parágrafo Primeiro. O sócio administrador quando impedido do exerclcio 
autorizado a nomear procurador(es) para representá-lo, devendo o instrumento de 
o prazo e quais os atos a serem praticados pelo(s} procurador(es). 
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~arágrafo Segundo. As contas ban~i~ ~~tão !~iM\_entartá~ pelÕ sócio administrador, assumindo 
inteira responsabilidade nos interesse~ ~ats. t;O(!l :o~ pcdé"~ e atribuições para abrir, alterar. 
mo~entar e e~errar; emitir e endossar cheques -e oroem de pagamento; contratar empréstimos e 
financiamentos; alienar titulos de crédito da sociedade e, praticar outros atos necessários e exigidos pela 
instituição financeira. 

Parágrafo Terceiro. O sócio administrador poderá nomear administrador(es) não integrante(s) do· 
quadro societário. 

CLÁUSULA ga. . O sócio administrador fica autorizado a usar a firma ou denominação social nos 
negócios sociais, vedado, no entanto, a concessão de avais, endossos, fianças e quaisquer outras 
garantias em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer 
dos sócios ou terceiros. 

Retirada "Pro Labore" 

CLÁUSULA 10ª. O sócio administrador, no exercício da administração da sociedade, terá o direito 
a uma retirada mensal, a título de "pro-labore·. Os demais sócios, se tiverem alguma atividade na 
sociedade, poderão ter o direito a uma retirada mensal, a titulo de "pro labore". 

Parágrafo Único. A remuneração do sócio administrador e eventualmente dos demais sócios, a 
título de *pro labore", será estabelecida de comum acordo entre os sócios dentro das disponibilidades da 
sociedade, e, uma vez efetuada será o seu valor levado a débito da conta de despesas da sociedade. ..a 

Exercício Social I Balanço Patrimonial I Lucros 

CLÁUSULA 11ª. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os sócios 
administradores prestarão contas justificadas da administração, procedendo a elaboração do inventário, 
do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, nos quatro meses seguintes ao término do 
exerclcio social. em -deliberação sob a forma de reunião de sócios catistas, especialmente convocada 
para esse fim. 

Parágrafo Primeiro. A critério dos sócios, no decorrer de cada ano, a sociedade poderá levantar 
balanço patrimonial em perlodos inferiores a um ano, e o lucro intermediário apurado nessas 
demonstrações terá o destino que os sócios decidirem. 

Parágrafo Segundo. Salvo deliberação de forma diversa, por unanimidade dos sócios cotista~, a 
participação de cada sócio nos lucros e nas perdas corresponde na exata proporção das respectivas 
cotas. 

Cessão e transferência de cotas 

ffe 
~1 n 
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CLÁUSULA 12ª. As cotas sociais são indivisíveis e não poderão ser cedi\' as ou transferidas a ~~ 
terceiros sem o c?n~entimento d_os sócios ti_t~lares d~ mais da metade do capit~I cia.I. conferi) do s VI Q7_ • 
demais sócios o direito preferencial em adqu1n-las em igualdade de preço e cond1çõe \1,) '/)". 
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Falecimento ou interdição 

CLÁUSULA 13ª. Falecendo ou interditando qualquer sócio, a sociedade não será extinta, . 
continuara suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo passivei ou inexistindo 
interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado, no 
p~o confonne cláusula anterior, com base na situação patrimonial da sociedade, é data da resolução, 
venficada em balanço especialmente levantado para essa finalidade. 

Deliberações sociais 

CLÁUSULA 14ª. As deliberações sociais poderão ser tomadas em reunião de catistas, salvo se 
todos os sócios decidirem, por instrumento de alteração contratual, sobre a matéria que seria objeto dela, 
nos casos previstos em lei. 

Parágrafo Primeiro. A reunião poderá ser convocada pelos sócios administradores nos casos 
previstos em lei, ou pelos sócios titulares de mais da metade do capital social. A forma de convocação , 
dos sócios para a reunião será mediante carta recibo, contendo o local, a data, a hora e os assuntos 
sobre os quais, devam, os sócios deliberarem. 

Parágrafo Segundo. Dispensam-se as formalidades de convocação, quando todos os sócios . 
comparecerem ou se declararem, por escrito, cientes do local, data, hora e ordem do dia. 

Parágrafo Terceiro. A reunião dos sócios instala-se com a presença em primeira convocação, de 
titulares de no mlnimo três quartos do capital social, e, em Segunda, com qualquer número. 
Parágrafo Quarto. . As deliberações sociais em reunião deverão atender ao quorum estabelecido na 

lei, e nos casos omissos, o quorum respeitado será o de titulares de mais da metade do capital social. 

Declaração de desempedimento 

CLÁUSULA 15ª. O sócio administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de 
exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se 
encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; 
ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia 
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as 
relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 

Regência supletiva 
' 

CLÁUSULA 16ª. As omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas sobr~eto constitutivo e OJ :f) 
demais modificações serão supridas ou resolvidas com a regência supletiva pelas no ~ as da ; soe· ed de \.LI )!' 
anônima. , 

6 )i ' 7 
·l j; 



I 
I 

I 
I 



.. 

... - .. ... .. 
E por se acharem em perfeito acordo,-er;i tu.ao Q.'..Jc(ritl'.>..neste l..nstlümento fo i lavrado, obrigam-se a 
cumprir o presente instrumento de alte~~io:. e C:.Oêstlicaç5o:cantratual, assinando-o na presença 
de 02 (duas) testemunhas, em 03 (trêS') via~ de igual teor, c om arquivamento da pr imeira via na 
Junta Comercial do Estado de São Paulo. 

Valinhos, 10 de Janeiro de 2007. 

J 

ardo Valverde Rodngues Filho 
Administrador 

/ 

'12 ~ j, ... ..... :íl,...t-' 
-'f ~quel Valverde Rodrigues 

Sócia 

t~--- 1 
I ~ . ' 

a e~~a P~cini Valverde Rodri~ues" 
spc1a que se retira . 
J 

Ademi ~ 
RG 5.563~J;~,SP 

. 7 

~ __ 10 _Jv\.l'-O e._ 0 , l~r 
)v(auro ~~uardo Valverde Rodrigue 
Sócio que se rema 

-) > ~ s-.. J. \ - "'- -'-~ 
Pau!a Cecília Valverde Rodrigues Abi Ched1d 
Soc1a 

N!nL .r>LJ.J ~ . 
NabiAb

1

i~~ 
Sócio - Menor 
ASS!Slido por Raquel Valverde Rodrigues 

~~0-"\) Q._ J ,0-12.-0 D __ .. ~cb 
Raquel Valverde Rodrigues 
Assistente do menor Nabi Ab1 Ched1d Neto 

-~ 

- Ã:Í; aro Ricco dos Santos 
RG 13 426.745-X/SSP-SP 
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GLEBA DE TERRAS, com 9.SSS,•4m2 ,designada pelo nume

ro 3(três), integrando terras da área reservada "e•, constante da pla~ 

ta do loteamento "Chácara das Nações", municipio de VALINHOS, comarca 

de CAMPINAS, lª Circunscrição Imobiliária, medindo e confrontando:pel 

frente por 59,Slm, com a auto estrada Francisco Von Zuben; à direita , 

de quem do lote olha para a auto estrada Francisco Von Zuben, por - -

15,00rn; 16,70rn em curva; 78,02m e 13,94m com a estrada l; no fundo por 

60,4lm com a faixa da adutora de agua (futura marginal) e a esquerda 

or 94,75rn com o lote 2 • 

PROPRIETÁRIO : JOSt DA FÃTIMA LOPES, brasileiro, industrial, RG. 

noJ.050.809, CPF.nO 134.057.728 / 34, casado com 

CELINA JUNQUEIRA LOPES, residente e domiciliado nesta cidade a rua 

Boaventura do Amaral,no 1146, 159 andar.--- ( Titulo aquisitivo: R. 1 / 

21.192 de 07 de dezembro de 1979 1 2 Ü T 1988 · 

1988, livro número 1145, fls.114 do lOCartório de No-

tas desta cidade, microfilmada sob número .16 6 3 5 6 ,os propriet~ 
rios, JOSt DE {ou DA) FÃTIMA LOPES, já qualificado e sua esposa CELINA 

JUNQUEIRA LOPES, do lar, RG.n03.097.863-SSP-SP . ,brasileira, VENDERAM o 

imóvel pelo preço de Cz.$1.000.000,00(um milhão de cruzados) ,a HOLGER 

Jose XAVIER, brasileiro,diretor de empresa, RG.nOJ.811.474-SSP-SP. 

.._~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~•segue no verso* 
--ôNus - - - ---- --- ------- ----

/ gi 
, , , 

R.3 ~.541 - Pelo presente re stro, o imovel desta metrl.cJJla e / 

l ! ,! .!! ~ .!! ! ~ .Q pela hZEBDA PÓ'BLICA "DO ESTADO, s 
fim de garantir s execução de dÍvide fiscal no montante de CR5-160. 
083.Gq4,35, nos termos de MANDADO JUDICIAL detAdO de 20 de abril de 
1.994 ( Microfilme n. 207.162 ) assinado pele M.Juíza de Direito / 
Substa. de 2.!• Vera do Foro Distrital de Velinhos,desta Comarca,com 
!uloro nos eutos de ação de execução fiscal ( Proc.lOl/92), movida/ 
pela exeqttente,acima referida, contra a " Proprietária " Ttvoli Veí . -
culos Ltde. ,tendo sido nomesdo " Depositário dos bens ", o sr.1'1erco 

César Xavier( RG n. :~~SP: / Caeipinas, *4 JUL 1994 . O / 
Escrevente Aut. ~ ( I,auro dos Santos Bati_! 

te) .Em tempo, esclarece-se que a ação de execução fiscal .roí inter

posta pela FAZENDA P!JBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, cuja denominação 
foi mencionada de m~do incompleto, no início deste registro.Data / 

......... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~(segue no verso) 



( __ M_~_T_R_1_'c_u_LA __ N_9_[ __ 5_G_5_~_1 ___ J) : VERSO OA FOLHA Nº 1. MATRiCULA 

IMÓVEL ~------------~--------~~----~~----~~----~-.. 

--AQUISIÇÕES---------------
crc.noo14.276.368/34, casado antes da vigência da Lei nQ6.515/77, no 

regime de comunhão de bens, com MARIA DE JESUS PEREIRA XAVIER ,(brasi 

leira,diretora de ernpresa,RG.n04.447.268-SSP-SP), residente e domici

liado nesta cidade, à Avenida Andrade Neves,n02655, apartamento 82 

CAMPINAS,SP., 2 Ü SET 1989 . (AAM) .---- O escrevente autorizado 

tZ ~ Z(. b-z .[~ , Geraldo Alberto dos · Santos. -

if.2/56.541. Pela escritura pública datada de 10 de abril de 1989, 

livro número 1162,fls.121 do lOCartório de Notas desta 

cidade,microfilmada sob número j 6 6 3 57 ,os proprietários, HOLGER 

JOSt XAVIER e sua esposa MARIA DE JESUS PEREIRA XAVIER,CIC.n0016.240 • 

378/01,já qualificados,VENDERAM o imóvel pelo preço de NCz.$2.700,00 -

(dois mil e setecentos cruzados novos), a TIVOLI VEICULOS LTDA.,CGC -

MF nOSl.862.555/0001-83, com sede à Av.Invernada,n0854,bairro Vera 

Cruz,na cidade de Valinhos/SP.CAMPINAS,SP., 2 O SET 1989. (AAM) .- O es-

crevente autorizado, 7'. ,,,,{,.,,/'~ ,Geraldo Alberto dos Santo 

------ôNus------~-----.-----------------------------------
retro. O Esc. Aut. ( LP.uro dos Se~ -
tos Batista). 
R.4/56.541 . O imóvel foi ARRESTADO em 17 de agosto de 1.995, para ga-

·rantia do pagamento de uma divida no valor de R$ 341.734,29, cobrada 

no processo de Execução n.2,. 2.119/95 ( 92• Oficio), em que figuram: 

corno exequente, UILSON FRANco;-brasileiro, casado, advogado, OAB/SP 

".2.· 77.734, CPF/MF n.2,• 012 037 468-49, com escritório à Avenida Moraes 

Salles, n~. 2.244 , Nova Campinas, nesta cidade, e como executada: 

TIVOLI VE!CULOS LTDA., tudo conforme R. Mandado datado de 1.2,. de fe

vereiro de 1.995, assinado pelo dr. Luís . Francisco Aguilar Cortez, 

M. Juiz de Direito titular da 9a. Vara Cível desta comarca, microfil

mado neste cartório sob número 215.261 . Foi nomeado fiel depositário 

o próprio exequente, dr. Oilson Franco. CAMPINAS, 

• (AAM). O escrevente autorizado do Registro de ----...._~I~m~ó~v~e~i~s~,~~~~~~~~=--..~'~L~a~uro dos Santos Batista. 
(continua folha 1 - ONUS) 
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(MATRÍCULA N'( __ s6_.54_1 __ )J Folha n9 l ( 

Of icia 
ÔNUS 
/56.541 Fica PENHORADO o imóvel objeto desta matrícula, 

ra~tia da execução de urna dívida no valor de R$90.593,95, 
; 

1 1tlento a Mandado, datado de 31 de agosto de 1.995, assinado 

Carlos Alberto M. s. M. Violante, M. Juiz de Direito da 

para ga

em curnpri

pelo Dr. 

Vara do 
-----+-<!~Tr"-t-t--;;·-· 

Foro Distrital de Valinhos, desta comarca, expedido nos autos n. 
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572/95, em que figuram: como exequente IDEA COMUNICAÇÃO INTEGRADA LI

MITADA, e como executada TIVOLI VE!CULOS LTDA., estando o Auto de Pe

nhora e Depósito datado de 07 de agosto de 1.995, figurando como de

positário o sr. MARIO CESAR XAVIER - R.G. 10 950 665, com endereço a 

rua Major Solon, n. 615, apartamento 34, Cambui, nesta cidade. Os do

cumentos ficam arquivados em cartório em microfilme sob n. 216 . 574 • 

Campinas, 2 7 OUT 1995 O escrevente autorizado: ~ ....... 

(Lauro dos Santos Batista) (sv) 

AV.6/56.541 : o arresto, objeto do R.4 desta matrícula, fica convertido 

em PENHORA, em cumprimento ao Mandado Judicial, datado de 11/12/1.995, 

microfilmado sob no 218.718, expedido pelo MM. Juiz de Direito da 9a. 

Vara Cível desta Comarca, nos autos da Ação de Execução que Ui lson 

ntra Tivoli Veiculos Ltda . , processo nQ 2 .119/95 (99 o
~~~~s, 13 de Fevereiro de 1.996. O escrevente autorizado: 

.(José Benedito S. Possati) 
~--r...,:é----H'-------------

~~!5hiaJL.J. O inwvel foi PEIOIORADQ em 16 de julho de 2.003, para garantir a execução de 

uma dívida do valor de R$6.033,72, nos terelos de Certidão datada de 27 de fevereiro de 2.004, 

expedida pelo Diretor Técnioo de Serviço do Terceiro Oficio Judicial do Foro Distrital ele 

Valinhos, desta comarca de Campinas, expedido nos autos da ação de EXECUÇÃO FISCAL, que 

o MUNICÍPIO DE VALINHOS ou PREFEITURA DO MUNIC!PIO DE VALlNHOS move contra 

11VOLI VEÍCUWS LTDA. (processo nº. 173/01), tendo sido nomeado depositário o Dr. Jurandir 

Franco, RG. nº 2 .534.117 SSP/SP., CPF. 024.498.388·72 Secretário de Negócios J urídicos da 

exequente. A aludida certidão foi prenotada neste Registro sob nº. 298.956. SP., 

l l/JUNH0/2.004. (AAM). O escrevente habilitado do Registro de Imóve~isJ::ji~~~~~ 

(Eroaldo Soares de Paula). O escrevente autorizado do Registro de Imóve· 

(Lauro dos Santos Batista) . 

Ay.8156.541: O imóvel foi ARRECADADO nos autos da ação de falência da proprietária - TIVOLI 

VEfCULOS LTDA (proc.0764/ 1995), de acordo com auto de arrecadat;ão, datado de 24 de janeiro de 

2.006, acompanhado de Mandado datado de 03 de março de 2.006, assinadc pelo Dr. Marcelo da 

Cunha Bergo, MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Judicial de VaJinhos, prcnotado neste cartório 

2006. (CAN). O escrevente autorizado: 
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1~ CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS 
REGISTRO GERAL 

~0 
~ 

COMARCA DE CAMPINAS 

ESTADO DE SÃO PAULO 

~ 



PRIMEIRO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS 
Rua Dona Maria Umbelina Couto, 175- CEP 13076-011 - CAMPINAS- SÃO PAULO 

264058- cl 

CERTIFICO E DOU FÉ que a presente certidão, extraída por processo reprográfico de 

acordo com o §1 .2 do Art. 19 da Lei 6.015 de 31/1211973, está em conformidade com o 

-;;:- Q\J E\~ iginal constante da matrícula n2• 56.541 deste Registro, e abrange apenas e tão somente 

1 C \ t\I\ a muta õe ocorridas até o dia útil imediatamente anterior à data de s a ex edi ão. 
. RTIFICO MAIS que este imóvel pertenceu à Circunscrição Imobiliária do Primeiro 

:iol,ina c outo . , 
.., Re istro de Imóveis de Campinas até 13 de abril de 2006, passando após esta data a 

pertencer à Comarca de Valinhos. --------------------------------------------------------------------------

CERTl Fl CO MAIS E FINALMENTE que o imóvel objeto da presente matrícula tem sua 

situação com referência a alienação e constituição de ônus reais integralmente noticiada na 

presente certidão em inteiro teor (§1 2 do Artigo 19 da Lei .015/73). O referido é verdade. 

Campinas, 7 de abril de 2009. O esc. aut2• _.J,...!..~::::_:t...=~~:::::_~:::::::;;;~...:...._i;..-tt:t 

Massayuki Nakatsu.---------------------------------------------------------------------------------------------

REGISTRO DE IMÓVEIS 
i• CIR.: Campinas 

Oficial _____ _ R$18,92 
Estado R$_5,38 
Cart. Serv. ___ _ _ R$_3,98 
Comp. Reg. Civil R$_1,00 
Trib.Just. R$_1,00 
TOTAL R$30,28 
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CONCLUSÃO 

Na data abaixo, faço estes autos conclusos à Meritíssima Juíza de Direito do SEF 
Valinhos, ORA. BIANCA VASCONCELOS COATTI. 

alinhas, 18/12/ 9 

ria Karolin ochi Saffioti-Escrevente Chefe Mat TJ 319.881-2 

Anote-se o 130 na contracapa e no 
sistema. 

Fls. 126/141 : manifeste-se 

Dê-se ciência a exequente d 

Valinhos, 21/12/2009 

BIANCA VASCONCELOS C 
JUÍZA DE DIREITO 

RECEBIMENTO 
Na data supra, recebi os autos. 

revente Chefe Mat TJ 319.881-2 

CERTIDÃO 
e 'fi d r~ ~-~ °'-erti ico e ou e, . . . .... ~ ............ .. 
~~· ... : ... ~ .. ~.Y..r-:~.~ .. ~ .j0..: .. d .. ?5?. ............... ~~~ .. ~ ... ~ .. ~-
·~r: .. ~ ... ~h .. 1o.~ ... ~~~~ Â. 

Em, .. ::?'.'!.de ...... A ......................... de.~ .Lo-.~ . 
Eu, .................... . ............................ Escr., Subscr. 

-



JUNTA DA 
Em, .. J.S .... cle ............ Q.J. ................. de.J.o.~ Q .. . 
junto a estes autos ... a.. ... ~ ................... . 
......................... Ci\\:··· .............. que segue(m). 

Eu, ..................... "-~··· ·· ·· · · ····· · · ·· · ·Bser· Subsc. 

--



EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DO SETOR DA$ 
EXECUÇÕES FISCAIS DA COMARCA DE VALINHOS/SP 

:-• = 
1 

~ =· 

PROCESSO Nº 650.01.2001.006638-9 
Nº DE ORDEM 9513/2008 (antigo n° 173/2001) 

-":" 
ALLEGRO VEÍCULOS LTDA., já qualificada, por s~ ... 

N - ... 
advogado, in fine assinado, nos autos da EXECUÇAO FISCAL que lhe promove ~ 

MUNICÍPIO DE VALINHOS, processo em epígrafe, vem, respeitosamente, ! 
..... 
5 

presença de Vossa Excelência, expor e requerer o que seg.ue: ~ 
~ 
:e 
oco 
::> 

= ..... -"'""" .,, 
Segundo já se noticiou, a ora Executada não é parte 

legítima para figurar na presente ação, conquanto o imóvel ensejador do tributo 

pertença a empresa Tivoli Veículos Ltda., que o adquiriu através da Escritura 

Pública datada de 10/04/1989, nos termos da documentação já trazida a esses 

autos. 

1/ 2 

Rua Dr. Antônio da Costa Carvalho, 396 - Cambuí - Campinas/SP - CEP 13024-050 
jsilveira@jsilveira-advog~dos. com . br - www.jsilveira-advogados.com.br 

Fone (1 9) 3251 .2030 ~-Fax: (19) 3294.7 441 



Não obstante isso, a Municipalidade Exequente lhe enviou 

o carnê de IPTU re lativo ao exercício de 2010, o qual se devolve nessa 

oportunidade (documento original anexo), vez que o mesmo deverá ser entregue a 

verdadeira devedora que, no caso, não. condiz com a pessoa da Executada, 

consoante já se argumentou. 

Dessa feita, em face da ilegit imidade de parte da ora 

Executada, é a presente para requerer a juntada do incluso carnê de IPTU re lativo 

ao exercício de 2010, bem como que se dê ciência de sua juntada aos autos a 

Municipalidade Exequente, para que esta possa desentranhá-lo e providenciar o 

envio a devedora escorreita, na forma da l~i. 

Nestes te'rmos, 

Pede e espera deferimento. 

Campinas, 23 de Dezembro de 2009. 

fl 

V 
. \ ~ i .L 

anessa A a~~c1~B 

OAB~ ko/. .~ 

F:\Contencioso\Allegro Veículos Ltda\Ex Fiscal 9513-08\devolução carnê IPTU.doc 

2/2 

Rua Dr. Antônio da Costa Carvalho, 396 - Cambuí - Campinas/SP - CEP 13024-050 
jsi lveira@jsi lveira-advogados. com.br - www. jsi lvei ra-advogados. com. br 

Fone (19). 3251 .2030 - Fax: (19) 3294. 7 441 



' 

Peça 
desentranhada 

conforme 
certidão 

defl.149. 

/Valinhos, 15 M~P ?íl11 
Cassiano Steck Brunelli, escr. 



Certidão de Publica ão 
Certifico e dou fé, 
M o despacho de fls. 1 lf J.. 
( ) a sentença de fls. ___ _ 
( )~~~~~~~~~-

foi disponibilizado 
no D.J.E. em 29 JAN 2010 
Considera-se a data da publicação o primeiro 
dia útil seguinte à ~ta acima mencionada 
Valinhos, . 1-j,; t') S-
Escr: Cassiano. O' - O f · I O 
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Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do Setor de 

Execuções Fiscais d~ Valinhos/SP. 

Processo nº 9513/2008 

...... 
C> 

1 = :z: 
::> ... 
~ 
~ O Síndico da "Massa Falida de Tívoli Veículos Ltda.," ~ 
= 
~ 

que a esta subscreve, nos áutos da Ação de Execução Fiscal que a Fazenda ~ 

Municipal move contra a "Massa Falida de Tívoli Veículos LTDA'', vem, mui ~ 
V> 

' ~ 
respeitosamente, à presença deste Nobre Juízo, em atenção à solicitação do 

ilustríssimo Representante do Ministério Público nos autos principais da 

Falência, processo nº 764/95 da 1ª Vara Cível desta Comarca, requerer se digne 

V.Exa, em determinar a expedição de certidão comprobatória da distribuição 

dos presentes autos, bem como sua vista fora de cartório, de modo a possibilitar 

a feitura atualizada do quadro geral de credores da "Massa". Requer, ademais, 

que as eventuais custas sejam recolhidas ao final, conforme autoriza a vigente 

Lei de Falências. 

Termos em que, 

pede deferimento. 

------7 ------------- Uilson Franco 

OAB/SP 77374 
SÍNDICO 

Rua Barão de Jaguara, 1481 , cj. 171, Centro, Campinas/SP 
CEP 13015-910. Fone-fax 19-32364173 

1 

-... ... 



CONCLUSÃO 
rço de 2011, faço estes autos conclusos à MM Juíza de Direito, Dra Bianca 

oatti . 
Eu, , Escrevente, subscrevi. 

Vistos. 

1. Certifique a serventia se o exequente foi devidamente intimado sobre a petição de fls. 

126/129 . Em caso negativo, intime-o para se manifestar, com urgência . 

2 . Após, dê-se vista ao Ministério Público sobre a petição de fls. 126/129 . 

3. Fls. 143/144: Apesar de a executada sustentar sua ilegitimidade para figurar no polo 

passivo da presente ação, o certo é que tal matéria ainda não foi devidamente analisada nestes 

autos. 

Assim, desentranhe-se o documento de fls. 145, entregando-o ao seu peticionário, pois a 

devolução do carnê deverá ser feita pelos meios próprios. Não cabe ao Poder Judiciário tal 

atribuição. 

6 v0 : Não há que se falar, por ora, em designação do leilão, uma vez que a 

a avaliação. Assim, houve nomeação de perito de fls . 103. No entanto, ainda 

brequem deva efetuar o pagamento da perícia. 

efiro a expedição de certidão de distribuição desta ação, conforme requerido 

pelo síndico sem e as. Cumpra-se com urgência. 

No m firo vista dos autos pelo prazo de 05 dias. 

Em_~Qlf.<....-_ -+-- ---+-_,.:> _ _ de 2011, recebi estes autos em Cartório. 

Eu, -----~......--.-..(Escrevente, subscrevi) . 



CERTIDÃO 

Certifico que, cumprindo a r. decisão retro ... 

a)o exequente ainda não se manifestou sobre a petição de 
fls.126/129, por isso expedi carta intimatória, cuja cópia junto a 
seguir (item 1 ); 

b)desentranhei o documento de fl.145, guardando-o na pasta 
'Documento prontos', de onde será retirada pelo peticionário 
(item 3); 

c)expedi certidão de objeto e pé, que será retirada pelo síndico 
(item 5). 

Tod o referido é Verdade, dou Fé. 
Valinhos, 15/03/11. 

Ca s· no Steck Brunelli , escrevente. 
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Juízo de Direito do Setor das Execuções Fiscais de Valinhos-SP 
Rua General Osório, 522 - Nova Valinhos - CEP 13271-130 

Fone: (19) 3871 -6884 - E-mail: valinhossef@tjsp.jus.br 
(Horário de atendimento ao público: 12h30 às 19h) 

CARTA DE INTIMAÇÃO 

Número de Ordem: 9.513/08 - Execução Fiscal 
Processo nº 650.01 .2001.006638-9 
CDA(s) 1101 a 1104/2001 
(Antigo processo 173/01 da 3ª Vara local) 
Exequente: MUNICÍPIO DE VALINHOS 
Executada: Allegro Veículos Ltda 

Pela presente, expedida nos autos da ação supramencionada, fica o Município de 
Val inhos devidamente intimado, na pessoa de seu Procurador, de que deverá se 
manifestar, com urgência, sobre petição da executada (tls.126/129), nos termos da r. 
decisão de fl.148, assim transcrita: "Vistos. 1. Certifique a serventia se o exequente foi 
devidamente intimado sobre a petição de tis. 126/129. Em caso negativo, intime-o para 
se manifestar, com urgência. 2. Após, dê-se vista ao Ministério Público sobre a petição 
de tis. 126/129. 3. Fls. 143/144: Apesar de a executada sustentar sua ilegitimidade para 
figurar no polo passivo da presente ação, o certo é que tal matéria ainda não foi 
devidamente analisada nestes autos. Assim, desentranhe-se o documento de tis. 145, 
entregando-o ao seu peticionário, pois a devolução do carnê deverá ser feita pelos 
meios próprios. Não cabe ao Poder Judiciário tal atribuição. 4. Fls. 146 vº: Não há que 
se falar, por ora, em designação do leilão, uma vez que a executada impugnou a 
avaliação. Assim, houve nomeação de perito de tis. 103. No entanto, ainda não houve 
decisão sobre quem deva efetuar o pagamento da perícia. 5. Fls. 147: Defiro a 
expedição de certidão de distribuição desta ação, conforme requerido pelo síndico, sem 
custas. Cumpra-se com urgência. No mais, defiro vista dos autos pelo prazo de 05 
dias. 2. lnt." 

llmo Sr Procurador 
MUNICÍPIO DE VALINHOS 
Rua Antônio Carlos, 301 - Centro 
Valinhos-SP 
13270-005 

Valinhos, 15/03/2011 
Cassiano Steck Brunelli 

Escrevente Técnico Judiciário 
-por ordem do(a) MM(ª) Juiz(a) 



Certidão de publicação 

Certifico que o r. despacho de fl.148 foi inserido no 
sistema em 15/03/11 para publicação juntamente com 
as providências a seguir. Disponibilizado no Diário da 
Justiça Eletrônico em 16 MAR 2011. Considera-se 
data da publicação o primeiro dia útil subseqüente à 
data da disponibilização mencionada. 

(1-RETIRE A EXECUTADA O DOCUMENTO 
DESENTRANHADO DE fl.145 - item nº 3 dar. decisão; 
2-RETIRE O SÍNDICO A CERTIDÃO DE OBJETO E 
PÉ - item nº 5 dar. decisão.) 

do o referido é 
1
v,.erdade,,, dou Fé. 

· Valinhos, :l MAR L011 . 
assiano Steck Brunelli, escrevente. 
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JU~TADA 
......... .. de .. ~ ..... M.A..R .. 20.1.1. ....... fle ......... . . 

.. a estes auto!I .. ~.:~.~ ................. . 
tJ'tlº C-(· ·•• ·,o'm). 
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DO SETOR DAS 

EXECUÇÕES FISCAIS DA COMARCA DE VALINHOS/SP 

PROCESSO Nº 650.01.2001.006638-9 

Nº DE ORDEM 9513/2008 (antigo n° 173/2001) 

-"':" ... 
co 
Q ... ... 
Q 
Q 

...... -.,.... --... ..... 
eu a ...... ... ALLEGRO VEÍCULOS LTDA., já qualificada, por 

advogado, in fine assinado, nos autos da EXECUÇÃO FISCAL que lhe promove o ~ ... 
MUNICÍPIO DE VALINHOS, processo em epígrafe, vem, respeitosamente, à 

~ 
o.. 
~ 

presença de Vossa Excelência, expor e requerer o que segue : 

Segundo já se noticiou, a ora Executada não 

legítima para figura r na presente ação, conquanto o imóvel ensejador do 

-
\ 

pertença a empresa Tivoli Veículos Ltda., que o adquiriu através da Escri tura Pública ; 

datada de 10/04/1989, nos termos da documentação já trazida a esses autos . 

Av. Rotary. nº 187, VI. Brandina, Campinas/ SP, CEP 13.092-509 
Tel. : (19) 3251.2030- Fax: (19) 3294.7441 
Site: www.jsilveira-advogados.com.br 
E-mail: jsilveira@jsilyeira-advogados.com.br 
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Não obstante isso, a Municipalidade Exequente lhe enviou 

o carnê de IPTU relativo ao exercício de 2011, o qual se devolve nessa oportunidade 

(documento original anexo), vez que o mesmo deverá ser entregue a verdadeira 

devedora que, no caso, não condiz com a pessoa da Executada, consoante já se 

argumentou . 

Dessa feita, em face da ilegit imidade de parte da ora 

Executada, é a presente para requerer a juntada do incluso carnê de IPTU relativo ao 

exercício de 2011, bem como que se dê ciência de sua j untada aos autos a 

Municipalidade Exequente, para que esta possa desentranhá-lo e providenciar o envio 

a devedora escorreita, na forma da lei. 

Nestes termos, 

Pede e espera d 

F:\Contendoso\Allegro VeíOJIOS Uda\ Ex Fiscal 9513· 08\ devoluc;ão camê IPTV 2011.doc 

Av. Rotary, nº 187, VI. Brandina, Campinas I SP, CEP 13.092-509 
Tel.: (19) 3251 .2030 - Fax: (19) 3294.7441 
Site: www.jsilveira-advogados.com.br 
E-mail: jsilveira@jsilveira-advogados.com.br 
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JUNT DA 
Em, ... 9.~ ... de...... .... . . ... : .... .......... de.~.:\~ 

........ ~ - ~~ 
junto a estes autos .. ~.~~········· .. ·· 
................ ..... ~ .. ...... .... que segue{m}. 
Bu, .................................... : ............. Escr. Subsc. 



---~ 
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR t>OUTOR JUIZ DE DIREITO DO SETOR DAS 
EXECUÇÕES FISCAIS DA COMA~-;A DE VALINHOS/SP 

PROCESSO Nº 650.01.2001.006638-9 
Nº DE ORDEM 9513/2008 ( antigo nº 173/ 2001 ) 

ALLEGRO VEÍCULOS L TOA., já qualificada, por seu 
advogado, in fine assinado, nos autos da EXECUÇÃO FISCAL que lhe promove o 
MUNICÍPIO DE VALINHOS, processo em epígrafe, vem, respeitosamente, à ;;;; 
presença de Vossa Excelência, expor e requerer o que segue: ~ 

Consoante já foi esclarecido e documentalmente 

.... 
"'., .... 
e:> 
o 
g; 

comprovado anteriormente, a ora Executada não é parte legítima para figurar na .,., -presente ação, uma vez que o imóvel em questão foi vendido a empresa Tivoli :g 

Veículos Ltda. em 10/04/1989, isto é, em época anterior à constituição do débito -.r 

tributário perseguido na presente. , ~ 
~ 
:e 
X: 
~ .,. .,.. 

Com efeito, em face da patente ilegitimidade de parte, a -
~ ora Executada requer uma vez mais seja 1 terminada sua exclusão do pólo passivo da -

presente ação. 

eferimento. 
Março de 2011. 

un 

F:\Contenc1oso\All~ro VciculCI!-. L:do?\C:X Fisclt 9S13·08\juntada matrícula proc glrc. 

Av Rotary. nº 187, VI. Brandina Campinas I SP CEP 13 092-509 
Tel.: (í9) 3251.2030 - Fax: (19) 3294 7441 
Site: www.jsilveira-advogados.com.br 
E-mail: jsilve1ra@jsilveira-advogados.com.br 
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CONCLUSÃO 
~~ª!:1 ~ de abril de 2011, faço estes autos conclusos à MM. Juíza de Direito, Dra Bianca Vasconcelos 

Eu, , Escrevente, subscrevi. 

roe. n° 9513/ 08 

Vistos. 

1. Fls. 153/154: Esta matéria já foi devidamente analisada no despacho de fls . 148. 

Assim, providencie a serventia o desentranhamento do documento de fls. 154, 

entregando-o ao peticionário. Certifique-se. 

2. Fls. 155: Tendo em vista que ainda não foi analisada a legitimidade ou não da 

executada Allegro Veícul não há que se falar em sua exclusão do polo passivo desta 

execução. 

3. Certifique a se entia s já transcorreu o prazo para o exequente se manifestar sobre a 

petição de fls. 126/129. 

Em caso positivo, 

Int. 

BIANCA VASCONCELOS COATI 

Juíza de Direito 

~Jj Em ___ _ _ _ ____ de 2011, recebi estes autos em Cartório. 

Eu, - - ----t--:::2!..+-- (Escrevente, subscrevi ) . 



-
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e."':! TTADA 
!m, .. ~.~ . · .•. . ::~~ ... ....... . de ... ~!.L 
junto a ( .,h ~ cii .'J . .&. •• .A:-f~ ... :)~~}~ ........ 
............. ..... .. . ..... . ... ....... ........... . ,..!' º ,~'°"'1 1-?(m). 

Eu, ................... ~~'f'l~h.. ··············-- .. . .::. 



R lcoRRE10< ICE 

DESTINATARIO 
UNICIPIO DE VALINHOS 

COMPROVAÇÃO DE 
ENTREGA 
REMESSA LOCAL 

na pessoa de seu Procurador) 
Rua Ar.-cônio Carlos, 301 - Centro 

' 13270-POS - Valinhos-SP 
ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DO CE 

ETOR. DAS EXECUÇÕES FISCAIS DE VALINHOS 
Rua General Osório, 522 - Nova Valinhos 
13271-130 - Valinhos-SP 

AGENCIA e 
DATA DE POSTAGEM 

TE~TATl\'AS DE E TREGA MOTIVOS DE OEVOLUÇ O 

5lt IZ2'!04t' 101o.oR Y-U 

TJSP . -
·-cOlfRE\0~ --

•• _ ,_ ,_ _ __h (1) Mudou-se (4) Desconhecido (7) Ausente 
l" _ l _ I__ _:_h (2) Endereço insuficiente (5) Recusado (8) Falecido 

J º _ /_ / __ _ :_h (3) Não existe o número (6) Não procurado (9) Outros: 

( ) lnfonnação prestada pelo porteiro ou síndico. ( ) Reintegrado ao 

Uso exclusivo do Cl ien1e: Processo 9.513/08 

\ \ 

\ l 

•

TRIBl lNAL 
DE 

Jl"STIÇA 

CARl\180 
lJ IDADE DE E~TREGA 

1 ~ HAI ZOIJ 

DATA DA E~TREGA 

....., 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
w:--;;~cOMARCA DE VALINHOS 
. S ~ g ep . FORO DE V ALINHOS =· -~ _ • =SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS 

nutvn.mo11nu Rua General Osório 522, ., Nova Valinhos - CEP 13271-130, Fone: 
(19)3871-6884, Valinhos-SP - E-mail: valinhossef@tjsp.jus.br 
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min 

CERTIDÃO 

Processo Físico nº : 0006638-11.2001.8.26.0650 

Classe - Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano 

Município de Valinhos Requerente: 
Executado: 

IJ 

\ 

Allegro Veículos Ltda (nova Denominação: Tivoli Veículos Ltda) 

CERTIDÃO 

Certifico e dou fé haver desentranhado o documento de fls. 154 para entrega 
ao peticionário de fls. 153, guardando-o na pasta "documentos prontos" , nos 
termos do despacho de fls. 156, primeira parte. 
Certifico ainda que decorreu o prazo para manifestação da exequente nos 
termos do despacho de fls. 156, item 3. Sendo assim, encaminho os autos 
para Ministério Público. _ _ D. 
Nada Mais. Valinhos, 14 de outubro de 2014. Eu, "lrf.L.- , Maria Karolina 
Albuquerque Zalochi Saffioti, Escrevente. 

i· 



V!STA 
Em .... ..... ... ~ ... ....... ..... ... .... :.j'y ~-c ... ........ , _ 
fot·~ vis'" d'"' 1 ' " ' 'U' íl " "'O Dr tf -n_ G~ 'Jt"" \.\.- v '-'lC\..J ü il~ <..... •• ~ •• •• • • •• , 

~- ........ ~aâo e5..P.~ .. f4.~~ 
Eu,. ........... ,, ... _ .• _ .... ............. r scr., Subscr. 
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Processo nº 9 513/08 

Ação de Execução Fiscal 

M.M. Juiz: 

Observa-se que até o momento não 

houve manifestação da exequente em relação à petição 

de fls. 126/129, . assim, requeiro seja providenciada a 

intimaçôo pessoal do Procurador do Município atuante 

_ nos autos (fls. 146 verso} . 

Valinhos, 15 de outubro de 2014. 

~~_:;) 
Paulo AntôniCJ1-üdke de Oliveira 

1 º Promotor dé Justiça de Valinhos 
I 

I -
i 

' · 



E :11 ••• ~ •. dc .. ~.~.-::.de~f.~ 
recd:ú estt:.s ~utcs c1% Cartõrto .. 

b. ....................... :::f.t:!:::._._ .. ~cr., E.*"""'"T. 
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Foro de Valinhos 
Certidão - Processo 0006638-11.2001 .8.26.0650 

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO 

1.6:1 
~· 

Emitido em: 22/05/201 5 12:27 
Página: 1 

Certifico e dou fé que o ato abaixo, constante da relação nº 0021/2015, foi disponibilizado na página 
2349/2352 do Diário da Justiça Eletrônico em 22/05/2015. Considera-se data da publicação, o primeiro dia útil 
subseqüente à data acima mencionada. 

Advogado 
Karla Pinho de Melo (OAB 251308/SP) 
Jundival Adalberto Pierobom Silveira (OAB 55160/SP) 
Uilson Franco (OAB 77374/SP) 

Teor do ato: "Vistos. 1. Fls. 153/154: Esta matéria já foi devidamente analisada no despacho de fls.148. 
Assim, providencie a serventia o desentranhamento do documento de tis. 154, entregando-o ao peticionário. 
Certifique-se . 2. Fls. 155: Tendo em vista que ainda não foi analisada a legitimidade ou não da executada 
Allegro Veículos L TOA, não há que se falar em sua exclusão do pólo passivo desta execução. 3. Certifique-se 
a serventia se já transcorreu o prazo para o exeqüente se manifestar sobre a petição de tis. 126/129. Em caso 
positivo, cumpra-se o item "2" do despacho de tis. 148. lnt. Valinhos, 29 de abril de 2011 . • 

Valinhos, 22 de maio de 2015. 
e======::-~ 

Clércio Rogério Rosa 
Escrevente Técnico Judiciário 



DESPACHO 

Processo Físico nº: 0006638-11.2001.8.26.0650 
Classe - Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano 

Municipio de Valinhos Requerente: 
Executado: Allegro Veiculos Ltda (nova Denominação: Tivoli Veículos Ltda) 

Juiz( a) de Direito: Dr(a). Bianca Vasconcelos Coatti 

Vistos. 

FI. 160: atenda-se a cota do d. promotor de justiça. Intime-se o procurador da 
exequente a se manifestar nos termos requeridos, no prazo de 10 (dez) dias. 

Com resposta, nova vista ao Ministério Público. 
lnt. 

Yalinhos, 26 de maio de 2015. 

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, 
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA 



,_.- VISTA 
~m ... ... .... de .2.·0 .. JUL. Z0.1~ 20 .. .... .. 
faço uista destes a:utos ao Dr.(a) PROCUR.1DOR{A) 

~~.~~~E~I'.A~: ..... Escr. Mwevi. 

Em .... :·:.~ .. dc .. trÔ~I~.!.? ... de ..... ... . 
recehí estes aut~m Cê.rtóri.J. 

Eu, ... ..................... ~ ............. Escr., subsci. 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS 
ESTADO DE SÃO PAULO 

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DO SETOR DAS 

EXECUÇÕES FISCAIS DA COMARCA DE V ALINHOS 

PROCESSO nº 0006638-11.2001.8.26.0650 
N º de Ordem 9513/08 

O MUNICÍPIO DE VALINHOS, através de sua 

Procuradora infra-assinada, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL que move 

contra TIVOLI VEÍCULOS LTDA. / ALLEGRO VEÍCULOS LTDA., vem, 

respeitosamente, à presença de V. Exa., manifestar-se sobre a petição de fls. 126/ 129: 

Alega a Executada Allegro Veículos Ltda. que não é 

parte legítima para figurar na presente ação, sustentando que o imóvel tributado pertence 

à empresa Tivoli Veículos Ltda., bem como requerendo sua exclusão do polo passivo da 

execução. 

Omforme consta às fls. 76/ 82, provas documentais e 

periciais demonstraram a existência de sucessão entre as empresas executadas, tornando

se a sucessora Allegro Veículos Ltda. responsável por todos os débitos da sucedida Tivoli 

Veículos Ltda., sejam eles trabalhistas, tributários, comerciais ou civis. 



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Portanto, não há que se falar em ilegitimidade de parte, 

devendo a execução fiscal prosseguir, sem a exclusão da Executada Allegro Veículos Ltda. 

do polo passivo. 

Termos em que, 

Pede deferimento. 

Valinhos, 28 de julho de 2015. 

Procuradora nicipal 

OAB/SP nº 283.174 



/ 
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Autos nº 0006638-11 .2001 .8.26.0650 

Ação de execução fiscal 

M.M. Juíza: 

A r. sentença de fls. 7 6/82, que declarou a sociedade 

empresária ALLEGRO VEÍCULOS LTDA. sucessora de TÍVOLI VEÍCULOS 

LTDA., tornando-a responsável por todos os débitos da sucedida 

(trabalhistas, tributários, comerciais ou civis} , foi confirmada pelo E. 

Tribunal de Justiça de São Paulo, no julgamento da Apelação nº 

492.544.4/1-00, 18 de novembro de 201 O. 

Com efeito, não há mais que se discutir a legitimidade 

passiva da sociedade empresária sucessora para responder pelos 

débitos da sucedida, inclusive os de natureza tributária cujo fato 

gerador tenha sido a propriedade predial e territorial urbana de imóvel 

pertencente à sociedade empresária sucedida. 

Assim, opino pelo prosseguimento dos atos materiais da 

presente execuçao fiscal em face de ambas as sociedades 

empresárias. 

Waleska B. Sane es Buratto 
Promotora d Justiça 

Júlio Justo Peter 
Assistente jurídico 

Página 1de1 
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Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min àsl9h00min 

DESPACHO 

Processo Físico n°: 0006638- 11.2001.8.26.0650 
Clas e - Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano 

Municipio de Valínhos Requerente: 

Executado:' Allegro Veículos Ltda (nova Denominação: Tivoli Veículos Ltda) 

CONCLUSÃO 

Em 29/04/2016, faço conclusão destes autos ao MM. Juiz de Direito Dr. 
ANDRÉ PEREIRA DE SOUZA. Eu, __ escrevente, digitei e subscrevi. 

Juiz(a) de Direito: Dr(a). André Pereira de Souza 

Vistos. 

Baixo os autos sem manifestação por ter cessado a minha designação. 

Valinhos, 04 de maio de 2016. 

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, 
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA 



.... J<'<TIC% TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
•-,,,-- -. COMARCA DE V ALINHOS .., s .f""! Pt= FORO DE V ALINHOS -
-· T *-SEF - SETOR DE EXECUÇOES FISCAIS 

jDl.fl• dJJii)(!,t.,.... Rua General Osório 522, ., Nova Valinhos - CEP 13271-130, Fone: 
(19)3871-6884, Valinhos-SP - E-mail: valinhossef@tjsp.jus.br 
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min àsl9h00min 

Processo Físico nº: 
Cla e - Assunto 
Requerente: 
Executado: 

DECISÃO 

0006638-11.2001.8.26.0650 

Execução Fiscal - lPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano 
Municipio de Valinhos 

Allegro Veículos Ltda (nova Denominação: Tivoli Veículos Ltda) 

CONCLUSÃO 

Em 16/05/2016, faço conclusão destes autos a MMª. Juíza de Direito Dr'1 
BIANCA VASCONCELOS COATII. Eu, __ escrevente, digitei e subscrevi. 

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Bianca Vasconcelos Coatti 

Vistos. 

1. A empresa Allegro Veículos Ltda. sustenta ser parte ilegítima da presente 
execução, uma vez que o imóvel objeto do tributo ora executado pertence à empresa Tivoli 
Veículos Ltda. 

Ocorre que, como bem ponderado pelo Ministério Público, a Allegro Veículos 
Ltda. foi declarada sucessora da empresa Tívoli Veículos Ltda., por sentença proferida no mês de 
agosto de 2006, e confirmada por acórdão da 103 Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça 
do E tado de São Paulo, cuja ementa tem o seguinte teor: 

"Falência - Ação declaratória - Sucessão entre empresas - Configuração -
Constituição de sociedade com ativos adquirido por seus sócios de outra com atividades 
encerradas pouco antes - Assunção apenas do passivo necessário para garantia das operações da 
nova sociedade no mesmo local e no mesmo ramo de concessão de veículos - Manobra quando 
aos endereços das sedes para dissimular a sucessão - Negócios realizados às vésperas da falência -
Renúncia da anterior concessionária, depois falida, a indenização pela dissol ução da concessão -
Simulação e fraude cm detrimento dos demais credores - Provas harmô nicas e consistentes -
Reconhecimento da responsabilidade da sucessora por dívidas da falida - Sentenç<t
suficientemente fundamentada - Ratificação conforme artigo 252 do Regimento Interno- deste 
Tribunal de Justiça - Preliminar de não-conhecimento do apelo inconsistente - Honorários 
advocatícios sucumbenciais corretamente arbitrados - Apelação conhecida e não provida." (TJSP, 
1()3 Câmara de Direito Privado, Ap nº 492.544.4/1-00, Rei. Des. Guilherme Sant ini Teodoro, 
18/11/2010) (grifo nosso). 

Assim, a executada Allego Veículos Ltda. é parte legítima para figurar no polo 
pas ivo da presente demanda. 

2. Melhor compulsando os autos, vefifico que os honorários estimados no ano de 

(6 j 

r 



2006 para a real ização de avaliação do bem penhorado (fls. 107) não foram depositados até o 
presente momento. 

· Assim, ante o decurso de tempo, nomeio perito o Sr. Márcio Mônaco Fontes, 
devidamente habilitado neste juízo, o qual deverá ser intimado para, cm (}5 (cinco) dias, estimar 
seus honorários. 

Faculto às partes a apresentação de quesitos e de assistentes técnicos (devendo ser 
informados telefone e e-mail para contato do respectivo assistente), no prazo comum de 15 
(quinze) dias úteis. A parte que formular quesito cuja resposta implique trabalho excessivamente 
oneroso deverá se responsabilizar pelo pagamento dos honorários correspondentes ao quesito, sob 
pena de indeferimento. 

No mesmo prazo, as partes poderão se manifestar sobre a proposta de honorários, 
nos termos do artigo 465, §3° do Código de Processo Civil de 16/03/2015. Se ocorrer oposição 
quanto -ao valor da proposta de honorários, intime-se o perito para que se manifeste a respeito cm 
05 (cinco) dias. 

Feito o depósito, intime-se o perito para dar início ao trahalhos. Fixo o prazo de 
15 (quinze) dias úteis para apresentação do laudo, a contar da data cm que o perito for intimado 
para início dos trabalhos. 

Via digitalmente assinada desta decisã0 servirá como ofício de comunicação ao 
perito (devendo o correio eletrônico ser remetido com senha para acesso ao processo digital). 

3. Apresentado o laudo, intimem-se as partes para que, no prazo comum de 15 dias 
úteis, se manifestem sobre o resultado. 

Intime-se. 

Valinhos, 02 de junho de 2016. 

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, 
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM D~EIT A 



Foro de Valinhos 
Certidão - Processo 0006638-11.2001.8.26.0650 

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO 

Emitido em: 24/06/2016 11 :53 
Página: 1 

Certifico e dou fé que o ato abaixo, constante da relação nº 0028/2016, foi disponibilizado na página 
3186/3202 do Diário da Justiça Eletrônico em 24/06/2016. Considera-se data da publicação, o primeiro dia útil 
subseqüente à data acima mencionada. 

Advogado 
Karla Pinho de Melo (OAB 251308/SP} 
Jundival Adalberto Pierobom Silveira (OAB 55160/SP) 
Uilson Franco (OAB 77374/SP) 

Teor do ato: "Vistos. 1. ~ empresa Allegro Veículos Ltda. sustenta ser parte ilegítima da presente 
execução, uma vez que o imóvel objeto do tributo ora executado pertence à empresa Tivoli Veículos Ltda. 
Ocorre que, como bem ponderado pelo Ministério Público, a Allegro Veículos Ltda. foi declarada sucessora da 
empresa Tívoli Veículos Ltda., por sentença proferida no mês de agosto de 2006, e confirmada por acórdão da 
103 Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa tem o seguinte 
teoc "Falência - Ação declaratória - Sucessão entre empresas - Configuração - Constituição de sociedade com 
ativos adquiridos por seus sócios de outra com atividades encerradas pouco antes - Assunção apenas do 
passivo necessário para garantia das operações da nova sociedade no mesmo local e no mesmo ramo de 
concessão de veículos - Manobra quando aos endereços das sedes para dissimular a sucessão - Negócios 
realizados às vésperas da falência - Renúncia da anterior concessionária, depois falida, a indenização pela 
dissolução da concessão - Simulação e fraude em detrimento dos demais credores - Provas harmônicas e 
consistentes - Reconhecimento da responsabilidade da sucessora por dívidas da falida - Sentença 
suficientemente fundamentada - Ratificação conforme artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal de 
Justiça - Preliminar de não-conhecimento do apelo inconsistente - Honorários advocatícios sucumbenciais 
corretamenie arbitrados - Apelação conhecida e não provida.• (T JSP, 103 Câmara de Direito Privado, Ap nº 
492.544.4/1-00, Rei. Des. Guilherme Santini Teodoro, 18/11/2010} (grifo nosso). Assim , a executada Allego 
Veículos Ltda. é parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda. 2. Melhor compulsando os 
autos, verifico que os honorários estimados no ano de 2006 para a realização de avaliação do bem penhorado 
(fls. 107) não foram depositados até o presente momento. Assim, ante o decurso de tempo, nomeio perito o 
Sr. Márcio Mônaco Fontes, devidamente habilitado neste juízo, o qual deverá ser intimado para, em 05 (cinco} 
dias, estimar seus honorários. Faculto às partes a apresentação de quesitos e de assistentes técnicos 
(devendo ser informados telefone e e-mail para contato do respectivo assistente), no prazo comum de 15 
(quinze) dias úteis. A parte que formular quesito cuja resposta implique trabalho excessivamente oneroso 
deverá se responsabilizar pelo pagamento dos honorários correspondentes ao quesito, sob pena de 
indeferimento. No mesmo prazo, as partes poderão se manifestar sobre a proposta de honorários, nos termos 
do artigo 465, §3º do Código de Processo Civil de 16/03/2015. Se ocorrer oposição quanto ao valor da 
proposta de honorários, intime-se o perito para que se manifeste a respeito em 05 (cinco) dias. Feito o 
depósito, intime-se o perito para dar início aos trabalhos. Fixo q prazo de 1 ô (quinze) dias úteis para 
apresentação do laudo, a contar da data em que o perito for intimado para início dos trabalhos. Via 
digitalmente assinada desta decisão servirá como ofício de comunicação ao perito (devendo o correio 
eletrônico ser remetido com senha para acesso ao processo digital). 3. Apresentado o laudo, intimem-se as 
partes para que, no prazo comum de 15 dias uteis, se manifestem sobre o resultado. Intime-se.• 

Valin~ 24 ~~de 2016. 

Clércio Rogério Rosa -
Escrevente Técnico Judiciário 
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TRWUNAL DE JUSTIÇA DO 1,i:STADO DE SÃO PAULO 
C0\1ARCJ\ DE VJ\LINIIOS 

1 FORO DE Vt\LINllOS 

Proccs:,o Físico nº : 

Cht.,sc - Assunto: 

Requerente: 
Executado: 

SEF - SETOH DE EXECUÇÕES flSCAlS 
Rua General Osório 5'.!2, ., Nova Valinhos - CEP 13271-130, Fone: 
(19)3871-6884, Valinho!>-SP - E-mail: va linhossd0 tjsp.jus.br 
Honírio de Atendimento ao Público: das l2h30min ilsl9h00min 

CERTIDÃO 

\ 

0006638-11.2001.8.26.0650 

Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Pr·cdial e Tcrrilorial Urbano 

Município de Valinhos 

Allcgro Veículos Lida (nova Ocnomirrnção: Tivoli Veículos Ltda) 

Certifico que enviei nesta data mensagem eletrônica ao perito nomeado, 
conforme transcrição a seguir. Todo o referido é Verdade, dou Fé. 

/\/<..Sr. Mareio Mônaco Fonte!> (perito judicial) - E-mail: man.:io(<1 monacofontes.com.br 

Proce!>so nº 0006638-11.200 l .8.26.0650 

Nº de Ordem: 9513/08 

Exequente: MUNlCÍPJú DE VALINHOS 

Execu tada: ALLEGRO Vl:.ÍCULOS LTDA (NOV/\ DENOMIN/\ÇAO: TíVOLI VEÍCULOS 
LTDJ\) 

Por ordem da MMª Juíat de Direito da Primeira Vara Judicial local e também do Setor das 
Exccuçõe<> Fiscai'> de Valinhos, SP; Ora. IJianca Vasconcelos Coalli, fica Vossa Senhoria 
tlevidamenlc INTIMADO de que foi nomt>ado Perito Judicial neste feito, devendo estimar seus 
honorários no p1~1zo de 05 (cinco) dia'>, nos lermos dar. decisão tk l'ls.169/1 70 que a segulf' 
transcrevo: 

"Vistos.1. /\empresa Allegro Veícu los Lida. sustenta ser parte ilcgít i ma da presente execução, 
uma vez que o imóvel objeto do tributo ora executado pertem.:e ü emprc ·;1 Tivoli Veículos Lida. 
Ocorre que. como bem ponderado pelo Minist~rio Público, a /\llcgro Veículos Lida. foi declarada 
sucessora da empresa Tívoli Veículos Lida., por senll.:nça proferida no mês de agosto de 2006, e 
confirmada por acórdão da 1()'1 Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça tio Estado de 
São Paulo, cuja ementa tem o seguinte teor: "falência - Aç<io declaratória - Succ:,são <.:ntre 
<.:mpresas - Configuração - Constituição de sc,ciedade com ativos adquiridos por s<.:us sócios t'e 
outra com atividades encerradas pouco antcs - Assunç.ão arenas do pas ·ivo neces!><Írio pma 
garantia das opcraçôcs da nova <;oc.:iedadc no 1111.:smo local e no mesmo ramo cl<.: concessão de 
veículos Manobra quandoªº' endereços da!> sede., para dissº111ular a succssüo - Negócios 
rcali/ados its vésperas tia latência - Rcnt."111cia (la .tntcrior conces<>io11ária, tlcpois falida. a 
intlenizaçãn pela dissolução da co1H.:cssüo - ')in11 1lal;ao e l°r<tude cm tlctrimento ( ,)!>demais 
credores - Prnvas harmônicas e co11::;istentcs - Rcconhcc1ml'llto da rcsponsabilid:ulc da 
~uccssoni psr dívidas da falida - Sentença sulicienlcmenll; lundamén!ada - Ra1il'icaçüo 
conforme artigo 252 do Regimento In terno d<.:slc ' l rilrnnal Je Justiça - Preliminar de nüo
conhccimento do apelo inconsic.;tentc - Honoranos advocatícios :-.ucu111benc1ai" corretamente 
arbitrados Apela<;ao conhccida.c nüo p;ovrda." (TJSP, 10ª C~mara Jc Direito Privado, Ap n" 



~ llf!t~'<llCA 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

• ·=COMARCA DE VAUNHOS 
S • -P FORO DE VALINHOS :::1, * •_SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS 
am............... Rua General Osório 522, ., Nova Valinhos - CEP 13271-130, Fone: 

(19)3871-6884, Valinho~-SP - E-mail: \'alinhosscf@tjsp.jus.br 
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30mirt àsl9h00min 

492.544.4/1-00, Rei. Des. Guilherme Santini Teodoro, 18/ 11/?010) (grifo nosso). Assim, a 
executada Allego Veículos Lida. é parle legítima para figurar no polo passivo da presente. 
demanda. 2. Melhor compulsando os autos, verifico que os honorários estimados no ano de 2006 
para a realização de avaliação do bem penhorado (lls. 107) não foram depositados até o presente 
momento. Assim ante o decurso de tempo, nomeio perito o Sr. Márcio Mônaco Fontes, 
devidamente habilitado neste juízo. o qual deverá ser intimado para, cm 05 (cinco) dias, estimar 
seus honorários. Faculto às partes a apresentação de quesitos e de assistentes técnicos (devendo 
ser informados telefone e e-mail para contato do respectivo assistente), no prazo comum de 15 
(quinze) dias úteis. A parte que formular quesito cuja resposta implique trabalho excessivamente 
oneroso deverá se responsabilizar pelo pagamento dos honorários correspondentes ao quesito, sob 
pena de indeferimento. No mesmo prazo, as partes poderão se manifestar sobre a proposta de 
honorários, nos termos do artigo 465, §3º do Código de Processo Civil ele 16/03/2015. Se ocorrer 
oposição quantó ao valor da proposta de honorários, intime-se o perito para que se manifeste a 
respeito em 05 (cinco) dias. Feito o depósito, intime-se o perito para dar início aos traba'hos. Fixo 
o prazo de 15 (quinze) dias úteis para apresentação do laudo, a contar da data cm que o perito for 
intimado para início dos trabalhos. Via digilalmcnte assinada desta decisão servirá como ofício de 
con:iunicação ao perito (devendo o correio eletrônico ser remetido com sen ha para áces o ao 
processo digital). 3. Apresentado o laudo, intimem-se as partes para que, no prazo comum de 15 
dias úteis, se manifestem sobre o resultado. ln time-se."' Valinhos, 02 de junho de 2016. (a) Bianca 
Vasconcelos Coatti - Juíza de Direito. 

Fica INTIMADO(A) o(a) Perito( a) Judicial nomeado( a), nos lermos do Provimento CSM nº 
2.144/2013, publicado no caderno administrativo do Diário de Juc;tiça Elttrônico de 23/01/14, de 
que l)é responsável pela confirmação do recebimento desta mensagem eletrônica no prazo de 
cinco dias da sua emissüo, sob pena da baixa de sua habilitação; 2)é seu dever o cumprimento dos 
prazos legais; 3)dcclara-se, nesta ocasião, sob as penas da lei, que não tem vínculo conj ugal ou de 
parentesco consanguíneo, por afinidade ou civil, cm linha rela ou colateral, até o quarto grau, com 
juízes e ervidores deste setor, também compreendidas a relações decorrentes de união estável, 
inclusive no que tange aos parentes do(a) companhciro(a); 4)dcclara-sc não se opor à vista de seu 
prontuário pelas partes e respectivos advogados e demais inlcrc ·sados a critério do juiz. 

Att 

Ale sandra de Paula Leile Machado - Setor das Execuções Fiscais de Valinhos, SP 
---- - - - - - - - - - - -

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 

Setor dac; Execuções Fiscais de Valinhos 

Rua General Osório, 522- Vila Martina - Valinhos/SP - CEP: 13271-130 

Tel: ( 19) 3871 -6884 

E-mail: alcssandral@tjsp.jus.br 

Nada Mais. Valinhos, 28 de junho de 2016. Eu, Alessandra de Paula Leite Machado, E crevcntc 
Técnico Judiciário. 



Lida: Perícia nos autos 9513/08 - Setor das Execuçües Fiscais c.'e Valinhos, SP Página 1 de l l.:r4 

Lida: Perícia nos autos 9513/08 - Setor das Execuções Fiscais de 
Valinhos, SP 
Eliane Silva [secretaria@monacofontes.com.br] 
Enviado: terça-feira, 28 de junho de 2016 14:55 
Para: ALESSANDRA DE PAULA LEITE MACHADO 

Sua mensagem 

Para: 
Assunto: Perícia nos autos 9513/08 - Setor tias Execuções Fiscais tle Yalinhos. SP 
Enviado: terça-feira. 28 de junho de 2016 14:55:05 (UTC-03:00) l3rasília 

foi lida em terça-feira. 28 de junho de 2016 l-l:55:09 (UTC-03:00) Brasília. 

https://correio tjsp.jus.br/OWA/?ae=ltcm&t=REPORT.IPM.Notc.IPNRN&id=RgAA... 28/06/2016 

OJl 



Lida: Perícia nos autos 9513/08 - Setor <las Execuções Fiscaic; de Valinhos, SP Página 1 de 1 ~S 

Lida: Perícia nos autos 9513/08 - Setor das Execuções Fiscais de 
Valinhos, SP 
Mareio Monaco Fontes [marcio@monacofontes.com.br] 
Enviado: terça-feira, 28 de junho de 2016 21:43 
Para: ALESSANDRA DE PAULA LEITE MACHADO 

Sua mensagem 

Para: 
Assunto: Perícia nos autos 9513/08 - Setor das Execuções Fiscais de Valinhos. SP 
Enviado: terça-feira, 28 de junho de 20 L6 21:43:J 4 (UTC-03:00) Brasília 

foi lida cm terça-feira, 28 de junho de 2016 21 :43:18 (UTC-03:00) Brasília. 

Qf 

https://correio.tjsp.jus.br/OW N?ae=ltcm&t=REPORT.IPM.Note.IPNRN&id=RgAA... 29/06/2016 



Foro de Valinhos 
Comprovante de Remessa 

lote : 650.2016.00026805 
Remetido: 30/06/2016 

Ti(lo c.le carga: Processo ____ ~----
·ord Processo - Classe r-1- 0006638-11.2Õ01.8.26.0650 Execução Fiscal 

t , 

Total : 1 

Recebido em?E_1lk1% Hora : J.'2_: 00 

SA~tPG5 

r}c 
· Emitido em: 30/06/2016 - 14:52g.t 

Página: 1 de 1 

Origem : Cartório SEF - Setor de Execuções Fiscais 
Destino : Gabriel Torres de Oliveira Neto 

_Eartes P-rincipai~ __y~s Folhas 1 
1 Municipio de Valinhos x Allegro 

Veículos Ltda (nova Denominação: 
1 Tivoli Veículos Ltº-ªl__ _ _ 

Por: ______ _ 

--- - - - ----- --~ -SOFTPLAN 



Foro de Valinhos 
Comprovante de Remessa 

Emitido em: 13/07/2016 - 18:07:56 
Página: 1 de 1 

Lote : 650.2016.00028988 
Remetido: 13/07/2016 

Origem : Cartório SEF - Setor de Execuções Fiscais 
Destino : Perito 

Tipo de movimentação : 60433 - Remetidos os Autos para o Perito 
Ti o de car a : Processo 
Ord Processo Classe 

1 0006638-11.2001 .8.26.0650 Execução Fiscal Município de Valinhos x Allegro 
Veículos Ltda (nova Denominação: 
Tivoli Veículos Ltda 

Total : 1 

Recebido em 13P9116 

Observação :Endereço do Sr. Perito: Rua Conde de Sarzedas, nº 190 - conjunto: 63 - CEP: 01512.000 - São 
Paulo - ATENÇÃO: prazo da carga é de 05 (cinco) dias. 

SAJ/PG5 

i.3 DATA 
Em .......... de ...... .... Q:.t .......... ... de.~9.i-6. 
recebi estes autos em Cartório. 

- e===:: ~ 
...... f ttf4•tUlf U U f ff t1u11 f•f4'tC1111u1 1 tt• t U tt t tf t1Escr., 8llbecr. 

C ERTIDÃO 
Certifi~o. e do1:_ fé, ~-~~ .. ~-~ 
~.~·~·~·~J..-?...~-
·~·~ .. ~.J~:;.~.~~ 
~~.~-~ .. ~ .. ~ ....... . 
Em,.A2.de .... ~ ........... de.~~.:i-6. 
Eu, ...................................................... Escr., Su ser. 

Volumes Folhas 

SOFTPLAN 
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WILLI AM F E R R E I R A & J OA Q U I M F E R R E IR A 

R t.A R I '\CHLELO . l.J 6 • 1 1 A '- OAR • C"EP 0 10 0 7 - 000 • (E"l.: T RO • S ..\O PALLO(S P ) • B RASIL 

TEL .... 5; 11 3 105 -X 2 61 • FAX 5" 11 J IO f\-3253 • J\\ f i..: rr""· i r a ad\· auo l com h r 

A D V () C. A D O ~ 

J O A Qli1 '1 D A SIL VA F E RR E IRA 

W ILLI A'I SA N T OS F E RR EI R A 

A .... D R EA SA'- T O S F E RREIRA 

EXCELENlÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DO SETOR DE EXECUÇÕES 

FISCAIS DO FORO DE VALINHOS-SP 

Processo nº 0006638-11.2001.8.26.0650 - Execução Fiscal 

Requerente: ........... Município de Valinhos 
Executaçlo: .............. Allegro Veículos Ltda. (nova denominação: Tivoli Veículos Ltda.) 
Síndico V..,1-.). .......... Uilson Franco 

o:> 
Ll~ 

~ 
O ESPÓLIO DE UILSON FRANCO, representado ~ 

.....; 

pela sua inventariante, ELZA CARDOSO DE ARAÚJO FRANCO, por seus advogados, '.j 

vem, respeitosamente à presença de VOSSA EXCELÊNCIA, nos autos Execução Fiscal, 

informar que o então Síndico, Dr. Uilson Franco, faleceu em 25/05/2014 (Doe. 01), 

sendo inclusive que já foi noticiado nos autos da falência em 02/02/2015 (Proc. n. 

0000845-04.1995.8.26.0650 - print do esaj - Doe. 02); bem como, informa-se que já 

houve a devida substituição do síndico, constando atualmente como síndica a Ora. 

JULIANE LIMA DOS REIS SANTOS, conforme andamento do Esaj (Doe. 02 - Decisão 

que determinou a substituição do Síndico - andamento de 02/10/2015), em que há, 

inclusive, dados e endereço da Ora. Síndica nomeada. 

Termos em que, com máximo acatamento 

Pede Deferimento 

04 de julho de 2016. 

JOAQ 

O A B/SP 2 2. 301 

.....; 

~ 
~ 
~ 
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@-SA 

Tribunal de Justiç,a de São Paulo 
Poder Judiciário 

Portal 
de Serviços 

••• • 
CAIXA POSTAI. CAMSTRO CONTATO 

Felipe Vilela Ram alho (Sair ) 

> Bem-vindo > Consultas Processuais > Consulta de Processos do 1 ºGrau 

.., MENU 
Consulta de Processos do 1 ºGrau 

Orientações 

• Processos distribuídos no mesmo dia podem ser localizados se buscados pelo número do processo, com o seu foro selecionado. 
• Algumas unidades dos foros listados abaixo não estão disponíveis para consulta. Para saber quais varas estão disponíveis em cada foro 

clique aqui. 
• Dúvidas? Clique aqui para mais informações sobre como pesquisar. 
• Processos baixados, em segredo de justiça ou distribuídos no mesmo dia serão apresentados somente na pesquisa pelo número do 

processo. 

Dados para pesquisa 

Foro : Foro de Valinhos 

Pesquisar por: Número do Processo 

e Unificado Outros 

Número do Processo: 0000845-04.1995 0650 

Dados do processo 

Processo: 

Classe: 

Assunto: 

Local Físico: 

Distribuição: 

0000845-04.1995.8.26.0650 (650.01.1995.000845) 

Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 

Área: Cível 

Recuperação judicial e falência 

20/06/2016 00:00 - Fila da Conclusão 

15/09/1995 às 17:23 - Direcionada 

1• Vara - Foro de Valinhos 

Controle: 1995/000764 

Juiz: Bianca Vasconcelos Coatti 

Outros números: 2246-1995, 0000845-04.1995.8.26.0650 

Valor da ação: R$ 21.800,00 

Partes do processo Exibindo Somente as principais partes. » Exibir todas as partes. 

Reqte: Rommer Veículos Ltda 
Advogado: Eduardo Vitor Torrano 

Reqdo: Tivoli Veículos Ltda 
Advogada : Adriana Regina Scampar ini 
Curador: Odeismar de Brito 

Curador: Odeismar de Brito 
Advogado: Odeismar de Brito 
Advogado : fabio Andre Fadiga 
Advogado : Edgar Fadiga Junior 
Advogado : Evandro Mardula 

Interesdo.: Banco Santander Brasil Sa 
Advogado: fabio Andre Fadiga 
Advogado: Edgar Fadiga Junior 
Advogado : Evandro Mardula 

Credor: Angelita Silva de Carvalho Guerra 
Advogado : Antonio Celso de Macedo Junior 
Advogado : Antonio Celso de Macedo 
Advogado : Fabio Andre Fadiga 
Advogado: Edgar Fadiga Junior 
Advogado: Evandro Mardula 

Adm-Terc.: MARCO ANTONIO MENDONÇA GARCIA 

Movimentações Exibindo todas as movimentações. »Listar somente as 5 últ imas. 

Data 
20/06/2016 

20/06/2016 

23/05/2016 

Movimento 
Conclusos para Despacho 

Petição Juntada 
Juntada a petição diversa - Tipo: Petição Intermediária em Falênda de Empresários, Sodedades Empresáriais, 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Número: 80014 - Protocolo: FVIN16000215169 

Certidão de Publicação Expedida 

--e 
o o 
• 1\) 
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23/05/2016 

20/05/ 2016 

19/05/ 2016 

19/05/2016 

29/04/2016 

29/04/ 2016 

11/ 12/2015 

25/ 11/ 2015 

25/1 1/2015 

24/ 11/2015 

24/ 11/ 2015 

17/ 11/ 2015 

17/ 11/ 2015 

17/ 11/ 2015 

10/11/2015 

09/ 11/2015 

06/11/2015 

26/ 10/ 2015 

26/ 10/2015 

05/10/2015 

02/10/2015 

Relação :0437/2016 Data da Disponibilização: 23/05/2016 Data da Publicação: 24/05/2016 Número do Diário: 
2121 Página: 3096/3102 

Certidão de Publicação Expedida 
Relação :0437/2016 Data da Disponibilização: 23/05/2016 Data da Publicação: 24/05/2016 Número do Diário: 
2121 Página: 3096/3102 

Remetido ao DJE 
Relação: 0437/2016 Teor do ato: Vistos.Aceito a condusão nesta data.Certifique a serventia se a nova sindiCã está 
Cãdastrada no SAJ. Em CàSO negativo, regularize.Reitere-se intimação da sindiCã para se manifestar sobre a petição 
de fls. 2315/2316.Intime-se. Advogados(s): Juliane Uma dos Reis Santos (OAB 169216/ SP) 

Q Certidão de Cartório Expedida 
Certifico e dou fé que a SindiCã está devidamente Cãdastrada no SAJ como ADM-(Terceiro), devidamente anotada a 
OAB para recebimento de publiCãção. Nada Mais 

Q Decisão Proferida 
Vistos.Aceito a condusão nesta data.Certifique a serventia se a nova sindiCà está Cãdastrada no SAJ. Em Cãso 
negativo, regularize.Reitere-se intimação da sindiCã para se manifestar sobre a petição de fls. 2315/2316. Intime
se. 

Q Certidão de Cartório Expedida 
Certidão - GenériCã 

Carta Precatória Juntada 

Recebidos os Autos do Advogado 
(síndiCã) volumes 1ao100 Tipo de loc.al de destino: CiJrtór10 EspecifiCãção do local de destino: CiJrtóno da 1". Vara 
Judicial 

Autos Entregues em Carga ao Advogado do Réu 
(síndiCã) volumes 1 ao 10° Tipo de local de destino: Advogado EspecirlCàção do local de destino: Juliane Uma dos 
Reis Santos 
Vencimento: 30/11/2015 

Certidão de Publicação Expedida 
Relação :0551/2015 Data da Disponibilização: 25/11/2015 Data da Publicação: 26/11/2015 Número do Diário: 
2014 Página: 3069/3074 

Q Despacho 
Vistos. Dê-se vista à Síndica, conforme determinado as tis. 2408, bem como para se manifestar acerCã da petição 
de fls. 2416. Int. 

Remetido ao DJE 
Relação: 0551/2015 Teor do ato: Vistos. Dê-se vista à SindiCã, conforme determinado as fls. 2408, bem como para 
se manifestar acerCã da petição de fls. 2416. Int. Advogados(s): Antonio Celso de Macedo (OAB 27465/SP), 
Evandro Mardula (OAB 25B368/SP), Odeismar de Brito (OAB 93360/SP), Marilda Benedita Conscline MICheletto 
(OAB B94B6/SP), HeloiSil Beluomini Lomba Martinez (OAB 63089/SP), Eduardo Vitor Torrano (OAB 33860/SP), 
Antonio Celso de Macedo Junior (OAB 12724B/SP), Juliane Uma dos Reis Santos (OAB 169216/ SP}, Ana Paula 
Costa Sanchez (OAB 15B161/ SP), Adriana Regina S<:ãmparini (OAB 154B13/SP), Luciana Penteado Oliveira (OAB 
14B223/SP}, Edgar Fadiga Junior (OAB 141123/SP}, Fabio Andre Fadiga (OAB 139961/SP) 

Conclusos para Despacho 

Petição Juntada 
Juntada a petição dwerSil - Tipo: Petiçàes DiverSils em Falênoa de Empresários, Sociedades Empresánais, 
MicroempreSils e EmpreSils de Pequeno Porte - Número: 80012 - Protocolo: FCA51500319B440 

Q Termo Expedido 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1" Vara do Foro de Valinhos, Dr(a). B1aflC4 Vasconcelos Coatti, determinou a 
lavratura deste termo, conforme r. ~o proferida em 24/09/ 2015 que nomeou SINDICA o(a) Sr(a): Jullane Uma 
dos Reis Santos, portadora do CPF nº 274.334.43B-51, RG. 21.94B.701-7, re51denete e dom1CJ!iada na Rua Luiz 
Sp1andorelfl Neto, 30, CJ 508/ 509 - Jardim Paiquerê - Valinhos/ SP - CEP 13271 -570. A quem o MM. Juiz deferiu o 
comprom1Sso de bem e fielmente desempenhar o Cãrgo de Sindico e assumir todas as responsabilidades a ele 
inerentes nos autos da ação em epigrafe. Prestado o comprom1Sso, nesta data, prometeu exercer o car90 com 
absoluta fidelidade, sob as penas da Lei 11.101/ 2005. NADA MAIS. o presente termo foi lavrado e, achado 
conforme, segue assinado. Valinhos, 29/ 10/2015. Assinatura do Administrador 
Judicial 

Certidão de Publicação Expedida 
Relação :0511/ 2015 Data da Disponibilização: 10/ 11/2015 Data da Publicação: 11/ 11/ 2015 Número do Diário: 
2004 Página: 2B07/2B11 

Remetido ao DJE 
Relação: 0511/2015 Teor do ato: Vistas dos autos ao autor e interessados para: (X) outros: A Ora. Juflane Uma 
dos Reis Santos deverá comparece em Cãrtório para assinar termo de síndlCà. Advogados(s): Antonio Celso de 
Macedo (OAB 27465/ SP), Evandro Mardula (OAB 25B368/SP), Ode1Smar de Brito (OAB 93360/SP), Manlda Benedita 
Consoline Micheletto (OAB B9486/SP}, HeloiSil Be/uomini Lomba Martinez (OAB 63089/SP), Eduardo Vítor Torrano 
(OAB 33860/SP), Antonio Celso de Macedo Junior (OAB 12724B/SP), Juliane Uma dos Reis Santos (OAB 
169216/SP}, Ana Paula Costa Sanchez (OAB 158161/SP}, Adriana Regina Scamparini (OAB 154B13/SP), Luciana 
Penteado Oliveira (OAB 14B223/SP}, Edgar Fadiga Junior (OAB 141123/ SP}, Fabio Andre Fadiga (OAB 139961/ SP) 

Q Ato Ordinatório Praticado 
Vistas dos autos ao autor e intereSSildos para: (X) outros: A Dra. Juliane Lima dos Reis Santos deverá comparece 
em Cãrtório para assinar termo de sindica. 

Ofício Juntado 

Petição Juntada 
Juntada a petição dwerSil - Tipo: Petição Intermediária em Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 
M1croempre5ils e EmpreSils de Pequeno Porte - Número: 80011 - Protocolo: FVNH15000307B63 

Certidão de Publicação Expedida 
Relação :0412/2015 Data da Disponibilização: 05/10/2015 Data da PubliCãção: 06/ 10/2015 Número do Diário: 
1981 Página: 2920/2923 

Remetido ao DJE 
Relação: 0412/ 2015 Teor do ato: Vistos. 1- Ante o teor da manifestação de tis. 2309, em substituição nomeio 
Síndica a Dra. JULIANE LIMA DOS REIS SANTOS. I ntime-a para dizer se aceita a nomeação. Em caso de aceitação, 
preste -se compromisso em 48 horas e procedam-se todas as anotações necessárias, inclusive nas habilitações de 
crédito. Regularizados os autos, dê-se vista à SindiCã, inclusive para se manifestar acerca da petição de tis. 
2315/2316. 2- Anote-se e observe-se. Intime-se. Advogados(s): Antonio Celso de Macedo (OAB 27465/ SP}, 
Evandro Mardula (OAB 25B368/SP), Odeismar de Brito (OAB 93360/SP), Marilda Benedita Conscline Micheletto 
(OAB B9486/SP}, HelolSa Beluomin1 Lomba Martínez (OAB 63089/SP), Eduardo Vítor Torrano (OAB 33860/ SP), 
Antonio Celso de Macedo Junior (OAB 127248/ SP), Juliane uma dos RelS Santos (OAB 169216/ SPJ, Ana Paula 
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01/10/2015 

29/09/2015 

29/09/2015 

25/09/2015 

03/ 09/2015 

03/09/2015 

03/09/2015 

26/ 08/201 5 

21/08/2015 

21/ 08/2015 

21/08/2015 

15/07/ 2015 

11/06/ 2015 

10/06/201 5 

14/04/2015 

13/04/ 2015 

10/04/ 2015 

09/04/2015 

19/03/2015 

05/03/ 2015 

26/02/ 2015 

20/02/ 2015 

20/02/2015 

18/02/2015 

28/01/ 2015 

27/01/ 2015 

26/01/ 2015 

26/01/ 2015 

14/ 11/2014 

14/ 11/ 2014 

11/11/2014 

10/ 11/ 2014 

Costa Sanchez (OAB 158161/ SP), Adriana Regina Scamparini (OAB 154813/SP), Ludana Penteado Oliveira (OAB 
148223/SP), Edgar Fadiga Junior (OAB 141123/SP), Fabio Andre Fadiga (OAB 139961/SP) 

Guia Juntada 
DEPOSITO 

l'.J Decisão Proferida 
Vistos. 1- Ante o teor da manifestação de fls. 2309, em substituição nomeio Síndica a Ora. JUUANE UMA DOS REIS 
SANTOS. Intime-a para dizer se aceita a nomeação. Em caso de aceitação, preste-se compromisso em 48 horas e 
procedam-se todas as anotações necessárias, indusive nas habilitações de crédito. Regularizados os autos, dê-se 
vista à Síndica, mdusive para se manifestar acerca da petição de fls. 2315/2316. 2- Anote-se e observe-se. Intime
se. 

Recebidos os Autos da Conclusão 
Tipo de local de destino: Cartório Espedficação do local de destino: Cartório da 1 ª· Vara Judicial 

Conclusos para Decisão 
8° ao 10º vis Tipo de local de destino: Juiz de Direito Especificação do local de destino: Bianca Vasconcelos Coatti 
Vencimento: 29/09/2015 

Conclusos para Despacho 

Mandado Juntado 
depenhora no rosto dos autos 

!'.] Despacho 
Vistos. Baixo estes autos para juntada, a pedido da serventia. 

Conclusos para Despacho 

Comprovante de Depósito Juntada 

Comprovante de Depósito Juntada 

Petição Juntada 
Juntada a petição diversa - Tipo: Petições Diversas em Falência de Empresários, Sodedades Empresáriais, 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Número: 80010 - Protocolo: CAS115000252299 

l'.J Despacho 
Vistos. Baixo estes autos para juntada, a pedido da serventia. 

Conclusos para Despacho 

Petição Juntada 
Juntada a petição diversa - Tipo: Petição Jntermediària em Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Número: 80009 - Complemento: Protocolo integrado 650 FSJR 
15.00013849-1 150415 1435 10 

Certidão de Publicação Expedida 
Relação :0105/ 2015 Data da Disponibilização: 14/04/2015 Data da Publicação: 15/04/2015 Número do Diário: 
1865 Página: 2325/2329 

Remetido ao DJE 
Relação: 0105/2015 Teor do ato: Vistos. Tendo em vista que nenhum credor manifestou interesse em ser nomeado 
Síndico, em substituição nomeio Administrador Marco Antônio Mendonça Garcia, compromissando-se em 48 horas. 
Procedam-se todas as anotações necessárias, inclusive nas habilitações de crédito. Intime-se. Advogados(s): 
Antonio Celso de Macedo Junior (OA8 127248/SP), Fabio Andre Fadiga (OAB 139961/SP), Edgar Fadiga Junior (OAB 
141123/SP), Adriana Regina Scamparini (OAB 154813/SP), Eduardo Vítor Torrano (OAB 33860/SP), Odeismar de 
Brito (OAB 93360/SP), Evandro Mardula (OAB 258368/SP) 

l'.J Decisão Proferida 
Vistos. Tendo em vista que nenhum credor manifestou interesse em ser nomeado Síndico, em substituição nomeio 
Administrador Marco Antônio Mendonça Garda, compromissando-se em 48 horas. Procedam-se todas as anotações 
necessárias, inclusive nas habilitações de crédito. Intime-se. 

l'.J Certidão de Cartório Expedida 
Certidão - Genérica 

Comprovante de Depósito Juntada 

Recebidos os Autos da Conclusão 
Tipo de local de destino: Cartório Espedficação do local de destino: Cartório da 1 •. Vara Judicial 

Conclusos para Despacho 
Tipo de local de destino: Juiz de Direito Espedficação do local de destino: André Pereira de Souza 

Conclusos para Despacho 
Mesa 

Petição Juntada 
Juntada a petição diversa - Tipo: Petições Diversas em Falênda de Empresários, Sodedades Empresáriais, 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Número: 80008 

l'.J Despacho 
Vistos. Baixo estes autos para juntada, a pedido da serventia. 

Conclusos para Despacho 

l'.J Certidão de Cartório Expedida 
Certidão - Genérica 

Comprovante de Depósito Juntada 

Petição Juntada 
Juntada a petição diversa - Tipo: Petição Intermediária em Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Número: 80007 - Protocolo: FSJV14000809951 

Desapensado do processo 
Desapensado do processo 0009303-24.2006.8.26.0650 - Classe: Outros Inddentes não Espedficados (Inativa) -
Assunto prindpal: ASSUNTOS ANTIGOS DO SAJ - Assunto não informado 

Apensado ao processo 
Apensado ao processo 0009303-24.2006.8.26.0650 - Classe: Outros Inddentes não Espedficados (Inativa) -
Assunto principal: ASSUNTOS ANTIGOS DO SAJ - Assunto não informado 

Certidão de Publicação Expedida 
Relação :0366/2014 Data da Disponibilização: 11/11/2014 Data da Publicação: 12/ 11/2014 Número do Diário: 
1773 Página: 2499/ 2503 

Remetido ao DJE 
Relação: 0366/2014 Teor do ato: Vistos. Diante do falecimento do Sr. Síndico (fls. 2284) e com o fim de atender ao 
disposto no art. 60 do Decreto-Lei nº 7.661/45, intimem-se os credores, com créditos habilitados, a se 
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07/ 11/ 2014 

07/ 11/2014 

06/ 11/ 2014 

05/11/2014 

03/ 11/2014 

03/ 11/ 2014 

30/10/2014 

22/ 10/ 2014 

22/ 10/ 2014 

17/ 10/ 2014 

09/ 10/ 2014 

09/ 10/ 2014 

08/ 10/ 2014 

02/ 10/ 2014 

25/ 09/ 2014 

10/09/ 2014 

09/ 09/ 2014 

09/09/ 2014 

09/ 09/2014 

08/09/2014 

02/ 07/ 2014 

27/06/2014 

27/06/2014 

27/ 06/ 2014 

27/ 06/ 2014 

27/ 06/ 2014 

27/ 06/ 2014 

27/06/ 2014 

27/06/ 2014 

26/06/2014 

26/06/2014 

manifestarem, no prazo de dnco dias, dizendo se têm interesse em assumir a função de Síndico nestes autos de 
falênda. Decorrido o prazo, tomem os autos condusos para nomeação de terceiro, nos termos do art.60, parágrafo 
2°, do Decreto-lei adma mendonado. Int. Advogados(s): Antonio Celso de Macedo (OAB 27465/SP), Evandro 
Mardula (OAB 25B36B/SPJ, Odeismar de Brito (OAB 93360/SP), Marilda Benedita Consoline Micheletto (OAB 
89486/SP), Uilson Franco (OAB 77374/SP), Heloisa Beluomini Lomba Martínez (OAB 63089/SP), Eduardo Vitor 
Torrano (OAB 33860/SPJ, Antonio Celso de Macedo Junior (OAB 127248/SP), Karla Pinho de Melo (OAB 
251308/SP), Ana Paula Costa Sanchez (OAB 158161/ SP), Adriana Regina Scamparini (OAB 154813/SPJ, Luciana 
Penteado Oliveira (OAB 148223/ SP), Edgar Fadiga Junior (OAB 141123/SP), Fabio Andre Fadiga (OAB 139961/SP) 

Q Despacho 
Vistos. Diante do faledmento do Sr. Síndico (fls. 2284) e com o fim de atender ao disposto no art. 60 do Oecreto
lei nº 7.661/45, intimem-se os credores, com créditos habilitados, a se manifestarem, no prazo de cinco dias, 
dizendo se têm interesse em assumir a função de Síndico nestes autos de falência. Decorrido o prazo, tornem os 
autos cone/usos para nomeação de terceiro, nos termos do art. 60, parágrafo 20, do Decreto-lei acima mencionado. 
Int. 

Recebidos os Autos da Conclusão 
Tipo de IOCãl de destino: Cartório Especificação do IOCãl de destino: Cartório da 1 ª· Vara Judidal 

Conclusos para Despacho 
Tipo de local de destino: Juiz de Direito Especificação do IOCãl de destino: Bianca Vasconcelos Coatti 
Vencimento: 10/11/2014 

Conclusos para Despacho 

Recebidos os Autos do Ministério Público 
Tipo de IOCãl de destino: Cartório Especificação do IOCãl de destino: Cartório da 1 ª· Vara Judidal 

Remetidos os Autos para o Ministério Público com Vista 
Tipo de IOCãl de destino: Ministério Público Espedficação do local de destino: Ministério Público 
Vencimento : 05/ 11/2014 

Q Despacho 
Vistos. Ao M.P. 

Conclusos para Despacho 
URGENTE 

Oficio Juntado 
DEPÓSITO 19ª PARCELA 

Q Certidão de Cartório Expedida 
CERTIFICO E DOU FÉ que em cumprimento ar. decisão de fls. 2281 solicitei junto ao CRC-DIGITAL o envio da 2ª 
via da certidão de ÓBITO OE UILSON FRANCO, conforme cópia a seguir juntada. 

Q Despacho 

Q 

Vistos. Ante a certidão de fls. 2279, é necessária a confirmação do óbito. Assim, realize-se a pesquisa on fine j unto 
ao Cartório de Registro Ovil para obtenção da certidão de óbi to do administrador judidal UILSON FRANCO. 
Oportunamente, tornem condusos para nomeação de novo administrador judicial. I nt. 

Recebidos os Autos da Conclusão 
Tipo de local de destino: Cartório Especificação do local de destino: Cartório da 1a. Vara Judicial 

Conclusos para Despacho 
Tipo de local de destino: Juiz de Direito Especificação do local de destino: Bianca Vasconcelos Coatti 
Vencimento: 10/ 10/2014 

Conclusos para Despacho 

Carta Precatória Juntada 

Certidão de Publicação Expedida 
Relação :0287/2014 Data da Disponibilização: 10/09/2014 Data da Publicação: 11/09/2014 Número do Diário: 
1730 Página: 2645/ 2651 

Recebidos os Autos do Ministério Público 
Tipo de IOCãl de destino: Cartório Especificação do local de destino: Cartório da 1ª. Vara Judicial 

Remetido ao DJE 
Relação: 0287/2014 Teor do ato: Vistos. As. 2267: Providende a serventia. Após, aguarde-se o cumprimento do 
despacho de fls. 2256. Int. Advogados(s): Fabio Andre Fadiga (OAB 139961/ SP), Edgar Fadiga Junior (OAB 
141123/ SP), Adriana Regina Scamparini (OAB 154813/SP), Karla Pinho de Melo (OAB 251308/SP), Antonio Celso 
de Macedo (OAB 27465/SP), Eduardo Vitor Torrano (OAB 33860/SPJ, Odeismar de Brito (OAB 93360/SP), Evandro 
Mardula (OA8 258368/SP) 

Remetidos os Autos para o Ministério Público com Vista 
AO MP Tipo de IOCãl de destino: Ministério Público Especificação do IOCãl de destino: Ministério Público 
Vencimento: 11/09/2014 

Remetidos os Autos para o Ministério Público para Ciência 

Despacho 
Vistos. Fls. 2267: Providencie a serventia. Após, aguarde-se o cumprimento do despacho de fls. 2256. Int. 

Conclusos para Despacho 

Desapensado do processo 
Desapensado o processo 0010336-15.2007.8.26.0650 - Classe: Habilitação de Crédito (Inativa) - Assunto prindpal: 

Desapensado do processo 
Desapensado o processo 0010334-45.2007.8.26.0650 - Gasse: Habilitação de Crédito (Inativa) - Assunto prindpal: 

Desapensado do processo 
Desapensado o processo 0010342-22.2007.8.26.0650 - Classe: Habilitação de Crédito (Inativa) - Assunto prindpa/: 

Desapensado do processo 
Desapensado o processo 0010339-67.2007.8.26.0650 - Classe: Habilitação de Crédito (Inativa) - Assunto prindpal: 

Desapensado do processo 
Oesapensado o processo 0010341 -37.2007.8.26.0650 - Oasse: Habilitação de Crédito (Inativa) - Assunto prindpal: 

Desapensado do processo 
Desapensado o processo 0010343-07.2007.B.26.0650 - Classe: Habilitação de Crédito (Inativa) - Assunto prindpal: 

Desapensado do processo 
Oesapensado o processo 0010344-89.2007.8.26.0650 - Classe: Outros Incidentes não Especificados (Inativa) -
Assunto principal: 

Comprovante de Depósito Juntada 

Documento Juntado 

/~ 
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26/05/2014 

16/05/2014 

16/05/2014 

10/04/2014 

10/01/2014 

09/01/2014 

18/ 12/2013 

29/ 11/2013 

29/11/2013 

29/11/201 3 

29/11/2013 

27/11/2013 

14/ 11/ 2013 

07/11/2013 

11/ 10/2013 

10/10/2013 

09/10/2013 

08/10/2013 

08/10/2013 

03/10/2013 

10/09/ 2013 

09/09/2013 

05/09/2013 

02/09/2013 

29/08/2013 

28/08/2013 

21/08/ 2013 

08/08/2013 

08/08/2013 

24/06/2013 

24/06/2013 

E-MAIL DO SEF VAUNHOS/SP 

Comprovante de Depósito Juntada 

l'.J Carta Precator ia Expedida 

l'.J 

Carta Precatória - Genérica - Cível 

Oficio Juntado 
BB 

Oficio Juntado 

Certidão de Publicação Expedida 
Relação :0002/2014 Data da Disponibilização: 10/01/2014 Data da Publicação: 13/01/2014 Número do Diário: 
156B Página: 1B2B/1B32 

Remetido ao DJE 
Relação: 0002/2014 Teor do ato: Ante o tempo decorrido desde o protocolo da petição de fl. 2140, apresente o 
sindico o quadro geral de credores definitivo, no prazo de 10 dias. Advogados(s): Antonio Celso de Macedo Junior 
(OAB 127248/SP), Fabio Andre Fadiga (OAB 139961/SP), Edgar Fadiga Junior (OAB 141123/SP}, Adriana Regina 
Scamparint {OAB 154B13/SP}, Ana Paula Costa Sanchez , Karla Pinho de Melo {OAB 25130B/SP}, Antonio Celso de 
Macedo (OAB 27465/SP), Eduardo Vítor Torrano (OAB 33860/ SP), Odeismar de Brito (OAB 93360/SP), Evandro 
Mardula (OAB 25B368/SP) 

Despacho 
Ante o tempo decorrido desde o protocolo da petição de fl. 2140, apresente o síndico o quadro geral de credores 
definitivo, no prazo de 10 dias. 

Conclusos para Despacho 

Oficio Juntado 
BB - parcela 08 

Petição Juntada 
Juntada a petição diversa - Tipo: Petições Diversas em Falência de Empresários, 5-0dedades Empresáriais, 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Número: 80006 - Protocolo; FVNH13000379130 - Complemento: 
SÍNDICO 

Carta Precatória Juntada 
Juntada a petição diversa - Tipo: Carta Precatória em Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Número: 80005 - Protocolo: FVNH13000376311 

Recebidos os Autos do Advogado 
Tipo de tocai de destino: Cartório Especificação do tocai de destino: Cartório da 1 •. vara Judicial 

Autos Entregues em Carga ao Advogado do Autor 
Tipo de local de destino: Advogado Especificação do local de destino: Karla Pinho de Melo 
Vencimento : 22/ 11/ 2013 

Oficio Juntado 
BB - PARCELAS 6 e 7 

Certidão de Publicação Expedida 
Relação :0209/2013 Data da Disponibilização: 11/10/2013 Data da Publicação: 14/10/ 2013 Número do Diário: 
1518 Págma: 2185/2189 

Remetido ao DJE 
Relação: 0209/2013 Teor do ato: Vistos. Rs. 2233: Primeiro, intime-se o sindico no endereço de fls.2228. Em caso 
negativo, defiro a expedição de ofício à OAB. Int. Advogados(s): Antonio Celso de Macedo (OAB 27465/SP), 
Evandro Mardula (OAB 258368/SP}, Odeismar de 8nto (OAB 93360/SP}, Marilda Benedita Consollne Micheletto 
(OAB 894B6/SP), Uilson Franco (OAB 77374/ SP), Heloisa Beluomini Lomba Martinez (OAB 63089/SP}, Eduardo 
Vítor Torrano (OAB 33860/SP}, Antonio Celso de Macedo Junior (OAB 127248/SP), Karla Pinho de Melo (OAB 
251308/SP), Ana Paula Costa Sanchez , Adriana Regina Scamparini {OAB 154813/SP), Luciana Penteado Oliveira 
(OA8 148223/SP), Edgar Fadiga Junior (OAB 141123/SP), Fabio Andre Fadiga (OAB 139961/SP) 

l'.J Carta Precatórla Expedida 
Aditamento - Carta Precatória - Cível 

l'.J Certidão de Cartóno Expedida 
Certidão - Genérica 

l'.J Certidão de cartório Expedida 
Certidão - Genérica 

l'.J Despacho 
Vistos. Rs. 2233: Primeiro, intime-se o síndico no endereço de fls.2228. Em caso negativo, defiro a expedição de 
ofício à OAB. Int. 

Conclusos para Despacho 

Recebidos os Autos do Ministério Público 
Tipo de local de destmo: Cartório Especificação do local de destino: Cartório da 1°. Vara Judicial 

Remetidos os Autos para o Ministério Público com Vista 
Tipo de local de destmo: Ministério Público Especificação do local de destino: Ministério Público 
Vencimento: 09/09/2013 

l'.J Despacho 
Vistos. 1- R. 2230 item 2: Defiro. 2- R. 2230 item 1: Diga o MP. 

Conclusos para Despacho 

() Certidão de cartório Expedida 
Certidão - Genérica 

l'.J Despacho 
Fls. 2223: Desentranhem-se os ofíetos que não pertencem a estes autos para juntada nos autos próprios. No mais, 
reitere-se a mtimação do Sr. Sindico. Int. 

Conclusos para Despacho 

Carta Precatória Juntada 
Juntada a petição diversa - Tipo: Carta Precatória em Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Número: 80003 - Protocolo: FVNH13000191152 - Complemento: 
Intimação sindico· CUMPRIDA NEGATIVA 

l'.J Certidão de Cartório Expedida 
2223 

Petição Juntada 
Juntada a petição diversa - Tipo : Petições Diversas em Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 
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24/ 06/ 2013 

04/06/ 2013 

21/ 05/ 2013 

30/04/ 2013 

29/ 04/ 2013 

26/ 04/ 2013 

07/ 04/ 2013 

07/ 04/ 2013 

07/ 04/ 2013 

15/ 03/ 2013 

15/03/2013 

15/ 03/ 2013 

15/ 03/ 2013 

15/ 03/ 2013 

15/03/ 2013 

15/03/2013 

15/ 03/2013 

15/03/ 2013 

15/03/ 2013 

15/ 03/ 2013 

15/ 03/2013 

14/03/2013 

12/03/2013 

01/ 03/ 2013 

01/03/2013 

28/ 02/ 2013 

28/ 02/2013 

25/02/2013 

21/01/2013 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Número: 80001 - Protocolo: FVNH13000108402 - Complemento: 
(PROTOCOLO INTEGRADO 17546-1 - 10.06.2013) 

Petição Juntada 
Juntada a petição dtversa - Tipo: Petições Diversas em Falência de Empresários, Sociedades EmpresJriais, 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Número: 80000 - Protocolo: FSN13000175461 

CJ Certidão de Cartório Expedida 
Certidão - Genénc:a 

Petição Juntada 
Juntada a petição diversa - Tipo: Petições Diversas em Falênda de Empresários, Sociedades Empresáriais, 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Número: 80002 - Protocolo: FVNH13000040830 - Complemento: 
Juntada aos autos os atos constitu tivops do banco e dos instrumentos procuratórios e de substabelecimento. 
Referente protocolo PJ-RP0-5P 125414 25/04/2013-14 :06DC77RT 

Certidão de Publicação Expedida 
Relação :0025/2013 Data da Disponibilização: 30/04/2013 Data da Public:ação: 02/05/2013 Número do Diário: 
1405 Página: 2675/ 2678 

Remetido ao DJE 
Relação: 0025/ 2013 Teor do ato: Vistos. Intime-se, pessoalmente, o síndico para se manifestar sobre a certidão de 
ffs. 2194, no prazo de 10 dias. lnt. Advogados(s): Eduardo Vitor Torrano (OAB 33860/SP), Eneida Amaral (OAB 
97945/SP), Odeismarde Brito (OAB 93360/SP), Marilda Benedita Ccnsoline Micheletto (OAB 89486/SP), Uilson 
Franco (OAB 77374/SP), Heloisa Beluominl Lomba Martínez (OAB 63089/SP), Antonio Celso de Macedo Junior (OAB 
127248/SP), Antonio Celso de Macedo (OAB 27465/SP), Karla Pinho de Melo (OAB 251308/SP), Ana Paula Costa 
Sanchez (OAB 158161/SP), Adriana Regina Sc:amparini (OAB 154813/SP), Luciana Penteado Oliveira (OAB 
148223/SP), Mareia Souza Bulle Oliveira (OAB 134323/ SP) 

CJ Carta Precatórla Expedida 
Carta Prec:atória - Genérica - Cível 

Classe Processual alterada 

Classe Processual alterada 

Classe Processual alterada 

Processo Apensado 
Processo 0009303-24.2006.8.26.0650 Incidente - 1 apensado em 15/03/2013. Res. 65. I mplantação da Resolução 
65 - Numeração Única 

Processo Apensado 
Processo 0010344-89.2007.8.26.0650 Incidente - 12 apensado em 15/03/2013. Res. 65. Implantação da 
Resolução 65 - Numeração Única 

Processo Apensado 
Processo 0010343-07.2007.8.26.0650 Incidente - 11 apensado em 15/ 03/ 2013. Res. 65. Implantação da 
Resolução 65 - Numeração Única 

Processo Apensado 
Processo 0010341-37.2007.8.26.0650 Incidente - 9 apensado em 15/03/2013. Res. 65. Implantação da Resolução 
65 - Numeração Únic:a 

Processo Apensado 
Processo 0010340-52.2007.8.26.0650 Incidente - 8 apensado em 15/03/2013. Res. 65. Implantação da Resolução 
65 - Numeração Única 

Processo Apensado 
Processo 0010339-67.2007.8.26.0650 Incidente - 7 apensado em 15/03/2013. Res. 65. Implantação da Resolução 
65 - Numeração Únic:a 

Processo Apensado 
Processo 0010338-82.2007.8.26.0650 lnodente - 6 apensado em 15/03/2013. Res. 65. Implantação da Resolução 
65 - Numeração Únic:a 

Processo Apensado 
Processo 0010334-45.2007.8.26.0650 Incidente - 2 apensado em 15/03/2013. Res. 65. Implantação da Resolução 
65 - Numeração Únlc:a 

Processo Apensado 
Processo 0010342-22.2007.8.26.0650 Incidente - 10 apensado em 15/03/2013. Res. 65. Implantação da 
Resolução 65 - Numeração Únic:a 

Processo Apensado 
Processo 0010337-97.2007.8.26.0650 Incidente - 5 apensado em 15/03/ 2013. Res. 65. Implantação da Resolução 
65 - Numeração Únic:a 

Processo Apensado 
Processo 0010336-15.2007.8.26.0650 Incidente - 4 apensado em 15/03/2013. Res. 65. Implantação da Resolução 
65 - Numeração Única 

Processo Apensado 
Processo 0010335-30.2007.8.26.0650 l nddente - 3 apensado em 15/ 03/2013. Res. 65. Implantação da Resolução 
65 - Numeração Únic:a 

Aguardando Expediçi!o 
Aguardando Expedição - P/C (03) 

Aguardando Expedição 
Aguardando Expedição P/C 12/03/ 13 

Despacho Proferido 
Vistos. Intime-se, pessoalmente, o síndico para se manifestar sobre a certidão de ffs. 2194, no prazo de 10 dias. 
lnt. 

Conclusos para Despacho 
Conclusos para Despacho em 01/03 

Juntada de Gula 
Juntada de Guiade deposito judidal em 28/02 

Aguardando Juntada 
Aguardando Juntada e Prazo 02 (01/03) 

Aguardando Juntada 
Aguardando Juntada Prat. 

Conclusos para Despacho 
Conclusos para Despacho em 21/01 
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18/01/ 2013 

05/ 12/ 2012 

29/ 11/2012 

26/ 11/2012 

26/ 11/2012 

26/ 11/2012 

23/ 11/2012 

23/ 11/2012 

23/ 11/ 2012 

13/ 11/ 2012 

31/ 10/ 2012 

18/ 10/ 2012 

02/ 10/ 2012 

02/ 10/ 2012 

28/09/ 2012 

27/09/ 2012 

20/09/ 2012 

19/09/ 2012 

13/09/ 2012 

13/09/ 2012 

10/09/ 2012 

06/09/2012 

27/08/ 2012 

23/08/ 2012 

22/08/ 2012 

20/08/ 2012 

20/08/ 2012 

17/08/ 2012 

13/08/ 2012 

07/08/ 2012 

06/08/ 2012 

24/07/ 2012 

24/07/ 2012 

05/07/2012 

04/07/2012 

04/07/2012 

19/06/ 2012 

Juntada de Petição 
Juntada da Petição do sindico em 18/01 

Aguardando Prazo 
Aguardando Prazo21/ 12/ 12 

Aguardando Prazo 
Aguardando Prazo 21/ 12/ 2012 

Aguardando Prazo 
19.12 

Aguardando Providências 
Aguardando Providências 

Aguardando Providências 
Aguardando Providências 

Aguardando Juntada 
Aguardando Juntada luiz 

Aguardando Digitação 
PARA PU8UCAR - MESA ESCR. HELENA 

Aguardando Digitação 
PARA PUBUCAR 

(] Despacho Proferido 
Fls. 2194: Diga o Síndico. Int. 

Conclusos 
Cone/usos para 

Aguardando Manifestação do M.P. 
Aguardando Manifestação do Ministério Público - M.P. 

Aguardando Juntada 
Aguardando Juntada LUIZ l 

Aguardando Expedição 
Aguardando Expedição - P/ C - Ugia 

Aguardando Expedição 
MESA ESCREVENTE 

(] Despacho Proferido 
Fls. 2172/2184: Ao Síndico. As. 2191: Anote-se e observe-se. Nesta data assinei o Quadro Geral de Credores (tis. 
2141/2147). Expeça-se edital, nos termos do artigo 96, § 20 da Lei de Falências, com o prazo de 05 (cinco) dias. 
Int. 

Conclusos para Despacho 
Cone/usos para Despacho em 20/ 09 

Juntada de Petição 
Juntada da Petição da fazenda estadual em 19/09 

Aguardando Juntada 
Aguardando Juntada luiz l 

Aguardando Providências 
MESA DA IRANI (para juntada de petição) 

Conclusos 
10.09 

Recebimento de Carga 
Recebimento de Carga sob nº 8449773 

Carga Outro 
Carga Outro sob nº 8449773 - Destino: MP Local Origem: 1954·1ª. Vara Judidal(Fórum de Va/inhos) Data de 
Envio: 27/08/2012 Data de Recebimento: 06/09/2012 Previsão de Retorno: 06/09/2012 Vol.: Todos 

Aguardando Manifestação do M.P. 
vista/ciencia - M.P. 

Conclusos 
22.08 

Recebimento de Carga 
Recebimento de Carga sob n° 8408089 

Carga Outro 
Carga Outro sob nº 8408089 - Destino: MP Local Origem: 1954·1ª. Vara Judicial(Fórum de Valinhos) Data de 
Envio: 20/ 08/2012 Data de Recebimento: 20/08/2012 Previsão de Retorno: 20/08/ 2012 Vol.: Todos 

Aguardando Remessa 
Aguardando Remessa ao MP (VISTA) 

Juntada de Guia 
Juntada de Guia de deposito judicial e de petição do sindico em 13/ 08 

Aguardando Juntada 
Aguardando Juntadaluiz 

Aguardando Juntada 
Aguardando Juntada prat 

Aguardando Juntada 
Aguardando Juntada prat 

Aguardando Providências 
Aguardando Providências, juntada 

Aguardando Expedição 
Aguardando Expedição - CUMPRIR (COM LIGIA) 

Aguardando Expedição 
MESA 

Aguardando Expedição 
MESA 

Aguardando Juntada 
Aguardando Juntada - PRIORTTARIA - MARCIA 
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15/06/2012 

13/06/2012 

13/06/2012 

06/06/ 2012 

06/06/2012 

05/06/2012 

28/05/2012 

28/05/ 2012 

10/05/2012 

09/05/2012 

07/05/ 2012 

27/ 04/2012 

25/04/2012 

25/04/2012 

25/04/ 2012 

24/04/ 2012 

23/04/ 2012 

20/04/2012 

19/04/2012 

04/04/ 2012 

03/04/2012 

03/04/2012 

28/03/2012 

27/03/2012 

19/03/2012 

27/02/2012 

16/02/2012 

15/02/2012 

08/02/2012 

28/ 11/2011 

22/11/ 2011 

21/ 11/2011 

18/11/2011 

18/ 11/2011 

Aguardando Juntada 
Aguardando Juntada + ANnGA - PRAT. 

Aguardando Prazo 
Aguardando Prazo 25/06 

Data da Publicação SIDAP 
Fls. 2149 - Manifestem-se os credores e após, o M.P., acerCil do QGC. Sem prejuízo, cumpra-se integralmente o 
despacho proferido as fls. 2138. Int. 

Aguardando Expedição 
Aguardando Expedição - CUMPRIR (COM CRISTINA) 

Aguardando Expedição 
MESA 

() Despacho Proferido 
Manifestem-se os credores e após, o M.P., acerca do QGC. Sem prejuízo, cumpra-se integralmente o despacho 
proferido as fls. 2138. Int. 

Conciusos 
Cone/usos para 

Data da Publicação SIDAP 
Fls. 2138 - Fls. 2132/ 2133: Defiro. Providende-se. Int. 

Aguardando Conferência 
Aguardando Conferênda - LIGIA 

Aguardando Expedição 
Aguardando Expedição - MESA 

Aguardando Juntada 
Aguardando Juntada URGENTE - MARCIA 

Aguardando Digitação 
PU8UCAR NO D.J.E. 

() Despacho Proferido 

() 

As. 2132/ 2133: Defiro. Prov1dende-se. Int. 

Conciusos para Despacho 
Cone/usos para Despacho em 

Juntada de Recibo 
Juntada de Redbo de depósito em 

Recebimento de Carga 
Recebimento de Carga sob nº 7787084 

Carga Outro 
Carga Outro sob n° 7787084 - Destino: MP LOCãl Origem: 1954-1ª. Vara Judidal(Fórum de Valinhos) Data de 
Envio: 23/04/2012 Data de Recebimento: 24/04/2012 Previsão de Retorno: 24/04/2012 Vol.: Todos 

Remessa ao Setor 
Remetido ao < M.P. > em 20/04 

Aguardando Providências 
MESA ESCREVENTE LA 

Conclusos para Despacho 
Cone/usos para Despacho em 04/04 

Juntada de Mandado 
Juntada do Mandado CUMPRI DO< N.º60/12 >em 03/04 

Aguardando Juntada 
Aguardando Juntada LUIZ 

Conclusos 
Condusos para 

Recebimento de Carga 
Recebimento de Carga sob n° 76118 70 

Carga ao Advogado 
Carga ao Advogado sob nº 7611870 - Advogado: KARLA PINHO DE MELO OAB: 251308/SP LOCill Origem: 1954-1 6 • 

Vara Judidal(Fórum de Valinhos) Data de Envio: 19/03/2012 Data de Recebimento: 27/03/2012 Previsão de 
Retorno: 27/03/2012 Vol. : Todos 

Data da Publicação SIDAP 
Fls. 2116 - Aceito conclusão nesta data. Fls. 2107: Providenciem-se as anotações necessárias quanto ao 
levantamento da penhora realizada no rosto destes autos (ffs. 142/ 143). Fls. 2110: Anote-se e observe-se. Fls. 
2115: Intime-se o Sr. Síndico, pessoalmente e como diligênda cio juízo, para se manifestar nos autos nos termos 
do despacho de fls. 2105, renovando-se vistas ao M. P. após. Int. 

Aguardando Juntada 
Aguardando Juntada normal - luiz 

Aguardando Devolução de Mandado 
Aguardando Devolução de Mandado 19/03/2012 

Aguardando Expedição 
Aguardando Expedição MESA (S) 

Aguardando Expedição 
Cumprir Intimação pessoal do sindico 

Aguardando Juntada 
Aguardando Juntada urgente 

Aguardando Expedição 
CARTA DE INTIMAÇÃO AO SINDICO 

Recebimento de Carga 
Recebimento de Carga sob n° 7072922 

Despacho Proferido 
Aceito conclusão nesta data. Fls. 2107: Providendem-se as anotações necessárias quanto ao levantamento da 
penhora realizada no rosto destes autos (tis. 142/143). Fls. 21 10: Anote-se e observe-se. Fls. 2115: Intime-se o 
Sr. Síndico, pessoalmente e como diligência do juízo, para se manifestar nos autos nos termos do despacho de tis. 
2105, renovando-se vistas ao M.P. após. Int. 



Portal de Serviços e-SAJ 

09/ 11/ 2011 

09/ 11/ 2011 

08/ 11/ 2011 

04/ 11/ 2011 

30/09/ 2011 

28/09/ 2011 

26/09/2011 

20/09/2011 

15/09/ 2011 

26/08/2011 

16/08/ 2011 

15/08/ 2011 

11/08/ 2011 

10/08/ 2011 

10/08/ 2011 

09/08/ 2011 

03/08/2011 

01/06/2011 

28/04/2011 

27/04/2011 

19/04/ 2011 

13/04/ 2011 

13/04/ 2011 

18/03/ 2011 

17/03/ 2011 

16/03/ 2011 

15/03/ 2011 

11/ 03/2011 

23/02/2011 

23/02/2011 

22/02/ 2011 

18/02/ 2011 

26/01/ 2011 

21/01/ 2011 

Carga ao Advogado 
Carga ao Advogado sob nº 7072922 -Advogado: KARLA PINHO DE MELO OAB: 251308/SP Local Origem: 1954-1ª. 
Vara Judidal(Fórum de Valinhos) Data de Envio: 09/ 11/ 2011 Data de Recebimento: 18/ 11/2011 Previsão de 
Retomo: 18/ 11/ 2011 Vol.: Todos 

Conclusos para Despacho 
Cone/usos para Despacho em 09/ 11 

Aguardando Providências 
Aguardando Providêndas 

Aguardando Abertura de Volume 
Aguardando Abertura de Volume 

Aguardando Conferência 
Aguardando Conferênda LUIZ 

Aguardando Prazo 
Aguardando Prazo 14/ 09 

Aguardando Juntada 
Aguardando Juntada 

Aguardando Prazo 
Aguardando Prazo 14/ 09 

Aguardando Juntada 
Aguardando Juntada 

Data da Publicação SIDAP 
Fls. 2102 - Fls. 2099: Ao Síndico lnt. 

Aguardando Prazo 
Prazo 14.09 

(] Despacho Proferido 
Fls. 2099: Ao Síndico Int. 

Conclusos para Despacho 
Conclusos para Despacho em 11/ 08 

Recebimento de Carga 
Recebimento de Carga sob nº 6634244 

Carga Outro 
Carga Outro sob n° 6634244 - Destino: MP Local Origem: 1954-1ª. Vara Judicial(Fórum de Valinhos) Data de 
Envio: 10/08/ 2011 Data de Recebimento: 10/08/2011 Previsão de Retomo: 10/08/2011 Vol.: Todos 

Aguardando Manifestação do M.P. 
Aguardando Manifestação do Ministério Público - M.P. 

Conclusos 
Condusos para < 03/ 08 > 

Juntada de Petição 
Juntada da Petição 

Aguardando Prazo 
Aguardando Prazo 17.05 

Recebimento de Carga 
Recebimento de Carga sob nº 6083907 

Carga ao Advogado 
Carga ao Advogado sob nº 6083907 - Advogado: VIVIANE F DE SALES PUPO OAB: 97945/ SP Local Origem: 1954-
18. Vara Judicial(Fórum de Valinhos) Data de Envio: 19/04/2011 Data de Recebimento: 27/ 04/2011 Previsão de 
Retomo: 27/ 04/2011 Vol.: Todos 

Aguardando Prazo 
14/05 

Data da Publicação SIDAP 
Fls. 2095 - Vistos. Aceito conclusão nesta data. 1. As. 2062: Certifique a serventia se o requerido está devidamente 
representado nos autos. Se, em termos, defiro vista pelo prazo de 05 dias. 2. Fls. 2094: Defiro. Aguarde-se o prazo 
de 60 dias para apresentação do Quadro de Credores. lnt. 

Aguardando Providências 
Aguardando Providêndas TODOS OS VOLUMES (MESA DO ESCREVENTE) ELANIA 

Aguardando Expedição 
Aguardando Expedição (PARA CUMPRIR) - MESA DO ESCREVENTE - SIDNEI 

Aguardando Expedição 
Aguardando Expedição - mesa 

(] Despacho Proferido 
Vistos. Aceito condusão nesta data. 1. As. 2062: Certifique a serventia se o requerido está devidamente 
representado nos autos. Se, em termos, defiro vista pelo prazo de 05 dias. 2. Fls. 2094: Defiro. Aguarde-se o prazo 
de 60 dias para apresentação do Quadro de Credores. l nt. 

Conclusos 
Conclusos 11 .03 

Recebimento de Carga 
Recebimento de Carga sob n° 5835648 

Carga Outro 
Carga Outro sob nº 5835648 - Destino: MP Local Origem: 1954-1ª. Vara Judicíal(Fórum de Va/inhos) Data de 
Envio : 23/02/2011 Data de Recebimento: 23/ 02/ 2011 Previsão de Retomo: 23/ 02/2011 Vol.: Todos 

Aguardando Manifestação do M.P. 
Aguardando Manifestação do Ministério Público - M.P. 

Conclusos 
Cone/usos 18.02.2011 

Recebimento de Carga 
Recebimento de Carga sob n° 5690360 

Carga ao Advogado 
Carga ao Advogado sob nº 5690360 - Advogado: VIVIANE FERNANDA DE SALLES PUPO OAB: 251308/SP Local 
Origem: 1954-1ª . Vara Judidal(Fórum de Valinhos) Data de Envio: 21/ 01/2011 Data de Recebimento: 26/ 01/ 201 1 
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12/01/ 2011 

04/01/ 2011 

28/ 12/2010 

23/12/2010 

21/ 12/ 2010 

03/ 12/2010 

23/ 11/2010 

11/ 11/2010 

11/ 11/2010 

30/09/ 2010 

21/09/ 2010 

21/09/2010 

08/09/ 2010 

26/08/ 2010 

24/08/ 2010 

19/08/2010 

18/08/ 2010 

17/08/ 2010 

13/08/ 2010 

12/08/2010 

12/08/2010 

11/08/2010 

09/ 08/2010 

23/ 06/2010 

23/06/2010 

04/ 05/2010 

03/05/2010 

27/04/2010 

26/04/2010 

19/04/2010 

13/04/ 2010 

09/04/ 2010 

08/04/2010 

06/04/ 2010 

31/03/ 2010 

Previsão de Retomo: 26/ 01/ 2011 Vol. : Todos 

Aguardando Prazo 
Aguardando Prazo 27/ 01 

Aguardando Juntada 
Aguardando Juntada 

Aguardando Publicação 
LAUDA DE 10/01 

Aguardando Juntada 
mesa 23 

Aguardando Publicação 
lauda de 10/01 

Aguardando Prazo 
29/10 

Aguardando Conferência 
Aguardando Conferência mesa escrevente 

Recebimento de Carga 
Recebimento de Carga sob nº 5422285 

Carga Outro 
Carga Outro sob n° 5422285 - Destino: MP Local Origem: 1954-1 ª· Vara Judidal{Fórum de Valinhos) Data de 
Envio: 11/ 11/ 2010 Data de Recebimento: 11/ 11/ 2010 Previsão de Retomo: 11/ 11/ 2010 Vol.: Todos 

Aguardando Prazo 
Prazo 29.10 

Recebimento de Carga 
Recebimento de Carga sob nº 5212410 

Carga Outro 
Carga Outro sob nº 5212410 - Destino: MP Local Origem: 1954-1ª. Vara Judidal(Fórum de Valinhos) Data de 
Envio: 21/ 09/2010 Data de Recebimento: 21/ 09/2010 Previsão de Retomo: 21/09/2010 Vol.: Todos 

Aguardando Prazo 
Aguardando Prazo 29/10 

Aguardando Publicação 
lauda de 26/8 

Aguardando Publicação 
remetida 26/08 

Data da Publicação SIDAP 
Fls. 2079 - Fls. 2078: Aguarde-se pelo prazo de 60 dias Decorrido, renove-se vista ao Síndico. Int. 

Aguardando Providências 
Aguardando Providências mesa escrevente 

l'.J Despacho Proferido 
Fls. 2078: Aguarde-se pelo prazo de 60 dias Decorrido, renove-se vista ao Síndico. Int. 

Conclusos 
para< 13 > 

Recebimento de Carga 
Recebimento de Carga sob n° 5060965 

Carga Outro 
Carga Outro sob n° 5060965 - Destino: M.P. Local Origem: 1954-1ª. Vara Judicial(Fórum de Valinhos) Data de 
Envio: 12/ 08/ 2010 Data de Recebimento: 12/ 08/ 2010 Previsão de Retomo: 12/08/2010 Vol.: Todos 

Aguardando Manifestação do M.P. 
Aguardando Manifestação do Ministério Público - M.P. 

Conclusos 
para < 09> 

Recebimento de Carga 
Recebimento de Carga sob n° 4695543 

Aguardando Prazo 
12/07 

Alteração de Carga 
Alteração da Carga sob nº 4695543 

Carga ao Advogado 
Carga ao Advogado sob nº 4695543 ·Advogado: KARLA PINHO DE MELO OAB: 251308/SP Local Origem: 1954·1•. 
Vara Judicial(Fórum de Valinhos) Data de Envio: 03/05/ 2010 Data de Recebimento: 23/06/2010 Previsão de 
Retomo: 23/ 06/ 2010 Vol.: Todos 

Recebimento de Carga 
Recebimento de Carga sob n° 4638873 

Aguardando Prazo 
Aguardando Prazo 12/ 05 

Carga ao Advogado 
Carga ao Advogado sob nº 4638873 - Advogado: KARLA PINHO DE MELO OAB: 251308/SP Local Origem: 1954·18 • 

vara Judicial(Fórum de Valinhos) Data de Envio: 19/04/2010 Data de Recebimento: 27/04/2010 Previsão de 
Retomo: 27/04/ 2010 Vol. : Todos 

Aguardando Publicação 
lauda remetida 20/04 

Data da Publicação SIDAP 
Fls. 2055 - Fls. 2054: providencie o síndico. Após, ao MP. Int. 

Aguardando Juntada 
mesa (8) 

Aguardando Digitação 
PARA PUBLICAR 05/04 

l'.J Despacho Proferido 
Fls. 2054: providencie o síndico. Após, ao MP. Int. 
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30/03/ 2010 

29/03/ 2010 

29/03/2010 

29/03/ 2010 

26/03/ 2010 

23/03/ 2010 

22/ 03/ 2010 

22/03/2010 

25/02/ 2010 

25/02/2010 

19/02/2010 

17/02/2010 

17/02/2010 

11/02/2010 

10/02/ 2010 

29/01/2010 

24/ 11/ 2009 

23/ 11/ 2009 

17/ 11/ 2009 

09/ 10/ 2009 

05/10/2009 

22/09/ 2009 

15/09/ 2009 

15/09/ 2009 

31/08/ 2009 

31/08/ 2009 

28/08/2009 

28/08/ 2009 

28/08/ 2009 

10/08/ 2009 

07/08/ 2009 

07/08/ 2009 

06/08/2009 

22/07/2009 

20/07/2009 

16/07/ 2009 

Conclusos 
30.03 

Recebimento de Carga 
Recebimento de Carga sob nº 4549619 

Carga Outro 
Carga Outro sob nº 4549619 - Destino: MP Loul Origem: 1954-1ª. Vara Judicial(Fórum de Valinhos) Data de 
Envio: 29/03/2010 Data de Recebimento: 29/03/2010 Previsão de Retorno: 29/03/2010 Vol.: Todos 

Recebimento de Carga 
Recebimento de Carga sob n° 4522475 

Aguardando Manifestação do M.P. 
EM 

Conclusos 
23.03 

Carga à Vara Interna 
Carga à Vara Interna sob nº 4522475 - Loul Origem: 1952-Distribuidor(Fórum de Valinhos) Loul Destino: 1954-
1•. Vara Judidal(Fórum de Valinhos) Data de Envio: 22/03/2010 Data de Recebimento: 29/03/ 2010 Previsão de 
Retorno: Sem prev. retorno Vol.: Todos 

Recebimento de Carga 
Recebimento de Carga sob nº 4413357 

Carga ao Distribuidor 
Carga ao Distribuidor sob nº 4413357 - Mottvo: carga contador Local Origem: 1954·1•. Vara Judidal(Fórum de 
Valinhos) Loul Destino: 1952-Distribuidor(Fórum de Valinhos) Data de Envio: 25102/2010 Data de Recebimento: 
22/03/2010 Previsão de Retorno: Sem prev. retorno Vol.: Todos 

Aguardando Remessa 
AO CONTADOR 25/ 02 

Conclusos 
para < 19 > 

Recebimento de Carga 
Recebimento de Carga sob n° 4374042 

Carga Outro 
Carga Outro sob n° 4374042 - Destino: MP Local Origem: 1954-1ª. Vara Judicial(Fórum de Valinhos) Data de 
Envio: 17/02/2010 Data de Recebimento: 17/02/2010 Previsão de Retorno: 17/02/ 2010 Vol.: Todos 

Aguardando Manifestação do M.P. 
vista- M.P. 

Aguardando Conferência 
mesa do escrevente de ds 

Conclusos 
para < 29 > 

Aguardando Prazo 
014/ 01 

Aguardando Juntada 
mesa escrevente 

Aguardando Publicação 
remetida 23/ 11 

Aguardando Prazo 
Aguardando Prazo 06/ 11 

Data da Publicação SIDAP 
Fls. 2029 - Fls. 2026/2027: Aguarde-se pelo prazo requerido pelo Sr. Síndico. Int. 

Aguardando Publicação 
Aguardando Publicação 05/ 10 

Aguardando Digitação 
p/p 

Aguardando Juntada 
Aguardando Juntada mesa escrev. 15/ 09/2009 

Aguardando Digitação 
p/public 

Aguardando Conferência 
Mesa do escrevente de els 

Q Despacho Proferido 
Fls. 2026/2027: Aguarde-se pelo prazo requerido pelo Sr. Síndico. Int. 

Conclusos 
Condusos para <28> 

Aguardando Expedição 
OFIGO 

Aguardando Manifestação do Perito 
24/08/09 • VISTA SÍNDICO 

Data da Publicação SIDAP 
F/s. 2020 - 1. F/s. 2012/ 2017: Ao MP. 2. R. 2019: Oficie-se prestando as informações solicitadas. Int. 

Data da Publicação SIDAP 
F/s. 2023 - Ao sindico para apresentar os cálculos atualizados dos créditos, bem como providenciar as certidões 
requeridas pelo MP às fls. 2022. Int. 

Aguardando Publicação 
Encaminhada 07/08/09 

Aguardando Digitação 
P/PUBUC 

Aguardando Digitação 
p/p 

Aguardando Providências 
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13/07/ 2009 

13/07/ 2009 

08/07/2009 

07/07/2009 

07/07/2009 

06/07/2009 

03/07/ 2009 

03/07/2009 

02/07/2009 

30/06/ 2009 

09/06/ 2009 

08/06/2009 

04/06/2009 

19/05/2009 

18/05/2009 

15/05/2009 

07/05/2009 

07/05/2009 

06/05/ 2009 

05/05/2009 

05/05/2009 

05/05/ 2009 

05/05/ 2009 

28/04/2009 

28/04/2009 

24/04/2009 

22/04/2009 

02/04/ 2009 

30/03/ 2009 

27/03/2009 

25/03/2009 

13/03/2009 

13/03/2009 

12/03/2009 

Aguardando Providências PARA JUNTADA 

Aguardando Digitação 
PARA PU8UCAR 

Aguardando Conferência 
Aguardando Conferênoa MESA ESCR 

Q Despacho Proferido 
Ao síndico para apresentar os cálculos atua/lzados dos créditos, bem como providenciar as certidões requeridas pelo 
MP às fls. 2022. lnt. 

Recebimento de Carga 
Recebimento de Carga sob no 3521506 

Conclusos 
em 

Carga Outro 
Carga Outro sob nº 3521506 - Destino: MP LOCiJI Origem: 1954-1 •. Vara Judicial( Fórum de Valinhos) Data de 
Envio: 06/ 07/2009 Data de Recebimento: 07/07/2009 Previsão de Retorno: 07/07/2009 Vol.: Todos 

Aguardando Manifestação do M.P. 
vista - M.P. 

Aguardando Conferência 
MESA DO ESCREVENTE DE CLS 

Q Despacho Proferido 
1. Fls. 2012/ 2017: Ao MP. 2. FI. 2019: Ofioe-se prestando as informações soliotadas. lnt. 

Conclusos 
em30 

Aguardando Manifestação do Perito 
24/06/09 (VISTA SÍNDICO) 

Data da Publicação SlDAP 
Fls. 2008 - 1. FI. 1958 e 1965: Anote-se a renúncia e o substabelecimento, inclusive nos incidentes. 2. FI. 1959: O 
requerimento deve ser formulado na ação de execução e não neste processo de falência. 3. Mani feste-se o Síndico 
em termos de prosseguimento do feito, Informando de forma precisa o necessário à conclusJo desta falência. lnt. 

Aguardando Publicação 
Encaminhada 08/06/09 

Aguardando Digitação 
P/P 

Aguardando Conferência 
Aguardando Conferênoa MESA ESCREV. DE CLS 18/05/2009 

Q Despacho Proferido 
1. FI. 1958 e 1965: Anote-se a renúncia e o substabelecímento, inclusive nos incidentes. 2. FI. 1959: O 
requerimento deve ser formulado na ação de execução e não neste processo de falência. 3. Manifeste-se o Síndico 
em termos de prosseguimento do feito, informando de forma precisa o necessário à conclusJo desta falência. lnt. 

Recebimento de carga 
Recebimento de Carga sob nº 3281543 

Condusos 
ConcltJSos para < 7> 

carga Outro 
Carga Outro sob nº 3281543 - Destmo: MP LOCill Origem: 1954-1 4• Vara Judicial(Fórum de Valinhos) Data de 
Envio: 06/ 05/2009 Data de Recebimento: 07/05/2009 Previsão de Retorno: 07/ 05/ 2009 Vol.: Todos 

Recebimento de Carga 
Recebimento de Carga sob nº 3275279 

Carga Outro 
Carga Outro sob nº 3275279 - Destino: MP LOCill Origem: 1954·1•. Vara Judicial(Fórum de Valinhos) Data de 
Envio: 05/05/ 2009 Data de Recebimento: 05/05/2009 Previsão de Retorno: 05/05/ 2009 Vol.: Todos 

Recebimento de Carga 
Recebimento de Carga sob nº 3254153 

Aguardando Manifestação do M.P. 
VISTA 

Carga ao Advogado 
Carga ao Advogado sob nº 3254153 ·Advogado: FRANCILAINE KELLY FERREIRA RIGOLETO OAB: 124265/ SP LOCill 
Origem: 1954·1•. Vara Jud1oal(Fórum de Valinhos) Data de Envio: 28/ 04/ 2009 Data de Recebimento: 05/ 05/ 2009 
Previsão de Retorno: 05/05/2009 Vol.: Todos 

Aguardando Conferência 
Aguardando ConferênoaDV OLS 

Conclusos 
EM24 

Data da Publicação SlDAP 
Fls. 1991 - Fls. 1958: Observe-se. Fls. 1959: Diga o Curador Especial. lnt. 

Aguardando Publicação 
Encaminhada 22/04/09 

Aguardando Digitação 
P/ P 

Aguardando Conferência 
MESA DO ESCREVENTE DE CLS 

Q Despacho Proferido 
Fls. 1958: Observe-se. Fls . 1959: Diga o Curador Especial. lnt. 

Conclusos 
Condusos para <13> 

Aguardando Conferência 
mesa,devolução de xerox 

Aguardando Providências 
XEROX 
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03/03/ 2009 

02/03/ 2009 

02/ 03/2009 

25/02/2009 

25/02/ 2009 

25/02/2009 

20/02/ 2009 

18/02/2009 

18/02/2009 

18/02/2009 

17/ 02/ 2009 

16/02/ 2009 

13/02/ 2009 

22/01/ 2009 

19/01/ 2009 

05/01/ 2009 

11/12/2008 

11/12/2008 

11/ 12/2008 

11/ 12/ 2008 

10/ 12/ 2008 

09/ 12/ 2008 

09/ 12/ 2008 

09/ 12/ 2008 

05/ 12/ 2008 

28/ 11/ 2008 

13/11/2008 

11/11/ 2008 

10/ 11/2008 

10/11/2008 

07/11/2008 

06/ 11/ 2008 

05/ 11/ 2008 

05/ 11/ 2008 

04/ 11/2008 

04/ 11/2008 

Aguardando Devolução de Mandado 
26/03/09 

Aguardando Publicação 
remet02/03 

Aguardando Providências 
Aguardando Providências 

Aguardando Providências 
consertar apensamento 

Data da Publicação SIDAP 
Fls. 1978 - Fls. 1977: Intime-se o síndico pessoalmente, para se manifestar nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, 
sob pena do disposto no artigo 66 da Lei de Falências. Int. 

Aguardando Expedição 
cumprir intimação pessoal 

() Despacho Proferido 
Fls. 1977: Intime-se o síndico pessoalmente, para se manifestar nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 
do disposto no artigo 66 da Lei de Falências. Int. 

Recebimento de Carga 
Recebimento de Carga sob n° 3014998 

Carga Outro 
Carga Outro sob n° 3014998 - Destino: MP Local Origem: 1954-1ª. Vara Judicial(Fórum de Valinhos) Data de 
Envio: 18/02/2009 Data de Recebimento: 18/02/2009 Previsão de Retorno: 18/02/2009 Vai.: Todos 

Conclusos 
Condusos para < 18 > 

Aguardando Conferência 
Mesa de conclusão 

() Despacho Proferido 
Ao MP. 

Conclusos 
em> 13 

Aguardando Prazo 
06/02 

Juntada de Petição 
juntada 19/01/ 2009 

Aguardando Manifestação do Perito 
vista SÍNDICO 29/01/09 

Aguardando Publicação 
remetida 15/ 12 

Aguardando Providências 
CUMPRIR 

Aguardando Conferência 
mesa do escrevente 11/ 12/ 2008(De ds) 

Data da Publicação SIDAP 
Fls. 1970 - Intime-se o síndico pessoalmente, com diligência do juízo, para se manifestar sobre fls. 1959. Com a 
devida manifestação, renove-se vista ao MP. Int. 

() Despacho Proferido 
Intime-se o síndico pessoalmente, com diligência do j uízo, para se manifestar sobre f/s. 1959. Com a devida 
manifestação, renove-se vista ao MP. Int. 

Recebimento de Carga 
Recebimento de Carga sob n° 2816604 

Carga Outro 
Carga Outro sob nº 2816604 - Destino: MP Local Origem: 1954-1ª. Vara Judidal(Fórum de Valinhos) Data de 
Envio: 09/12/ 2008 Data de Recebimento: 09/12/2008 Previsão de Retorno: 09/12/2008 Vai.: Todos 

Conclusos para Despacho 
em 9 (d) 

Aguardando Manifestação do M.P. 
VISTA - M.P. 

Aguardando Prazo 
manifestação do síndico 09/12 

Aguardando Publicação 
remetida 17/ 11 

Data da Publicação SIDAP 
Fls. 1963 - Fls. 1959: Manifeste-se o Síndico. Após, renove-se vista ao M.P. Int. 

Aguardando Digitação 
p/p 

Aguardando Conferência 
Aguardando Conferência mesa do escrevente 

l'.J Despacho Proferido 
F/s. 1959: Manifeste-se o Síndico. Após, renove-se vista ao M.P. Int. 

Conclusos para Despacho 
em -(D) 

Recebimento de Carga 
Recebimento de CiJrga sob n° 2700312 

Carga Outro 
Carga Outro sob nº 2700312 - Destino: Mp Dr Paulo Local Origem: 1954-1ª. Vara Judicial(Fórum de Valinhos) Data 
de Envio : 05/ 11/ 2008 Data de Recebimento: 05/ 11/ 2008 Previsão de Retorno: 05/ 11/ 2008 Vai.: Todos 

Aguardando Manifestação do M.P. 
VISTA M.P. 

Aguardando Conferência 
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29/ 10/2008 

24/ 10/ 2008 

21/ 10/2008 

09/10/ 2008 

08/ 10/2008 

30/ 09/2008 

24/09/ 2008 

23/09/ 2008 

22/09/ 2008 

22/09/ 2008 

18/09/ 2008 

16/09/ 2008 

12/09/ 2008 

12/09/ 2008 

11/09/ 2008 

10/09/ 2008 

27/08/ 2008 

19/08/ 2008 

14/08/ 2008 

13/08/ 2008 

06/08/ 2008 

30/07/ 2008 

30/07/ 2008 

30/07/ 2008 

29/07/ 2008 

25/07/ 2008 

14/07/ 2008 

14/07/ 2008 

11/07/2008 

Aguardando Conferênda mesa escr 

Conclusos 
Cone/usos 29/ 10 

Aguardando Conferência 
verificação 

Conclusos 
ConchJSos para < 21 > 

Aguardando Prazo 
27/10 

Remessa ao Setor 
Remetido ao < MESA DA ESCREVENTE PARA JUNTADA > em 08/10 

Aguardando Prazo 
27/10 

Aguardando Publicação 
remetida 25/ 09 

Data da Publicação S!DAP 
Fls. 1955 - Vistos. As. 1896/ 1899: Mantenho a decisdo de fls. 1771/1773 por seus próprios fundamentos. Como 
ponderou o Ministério Público, a contratação da i. advogada foi anteriormente autorizada, diante da enfermidade do 
Sr. Síndico e da situação excepdonal e transitória. Felizmente, o problema de saúde foi superado, não havendo 
motivo para a manutenção da contratação. Note-se que, antes de referida situação, não foi requerida a contratação 
de advogado ou estagiário. Os mesmos motivos que ensejaram a dedsão anteriormente mendonada são 
sufidentes para fundamentar o indeferimento do pedido de reconsideração e de contratação de estagiário. Pondero, 
finalmente, que esta posição é adotada visando à satisfação dos credores, sendo que, em nenhum momento, 
questiona-se a competênda ou o zelo do Sr. Síndico, o qual vem desenvolvendo sua função com todo o empenho. 
Int. 

Recebimento de Carga 
Recebimento de Carga sob nº 2524878 

Aguardando Digitação 
p/p 

l'.J Despacho Proferido 
Vistos. As. 1896/1899: Mantenho a dedsão de f/s. 1771/ 1773 por seus próprios fundamentos. Como ponderou o 
Ministério Público, a contratação da i. advogada foi anteriormente autorizada, diante da enfermidade do Sr. Síndico 
e da situação excepcional e transitória. Felizmente, o problema de saúde foi superado, não havendo motivo para a 
manutenção da contratação. Note-se que, antes de referida situação, não foi requerida a contratação de advogado 
ou estagiário. Os mesmos motivos que ensejaram a decisão anteriormente mencionada são sufidentes para 
fundamen tar o indeferimento do pedido de reconsideração e de contratação de estagiário. Pondero, finalmen te, que 
esta posição é adotada visando à satisfação dos credores, sendo que, em nenhum momento, questiona-se a 
competência ou o zelo do Sr. Síndico, o qual vem desenvolvendo sua função com todo o empenho. Int. 

Carga Outro 
Carga Outro sob nº 2524878 - Destino: Ora Bianca Local Origem: 1954-1 ª. Vara Judicial(Fórum de Valinhos) Data 
de Envio: 16/ 09/2008 Data de Recebimento: 22/ 09/2008 Previsão de Retorno: 22/09/2008 Vol. : Todos 

Recebimento de Carga 
Recebimento de Carga sob nº 2510630 

Conclusos 
EM 

Carga Outro 
Carga Outro sob nº 2510630 - Destino: Mp Local Origem: 1954-1ª. Vara Judidal(Fórum de Va/inhos) Data de 
Envio: 11/ 09/2008 Data de Recebimento: 12/ 09/2008 Previsão de Retorno: 12/ 09/2008 Vol.: Todos 

Aguardando Manifestação do M.P. 
vista 

Aguardando Prazo 
Aguardando Prazo 09/09 

Data da Publicação SIDAP 
F/s. 1911 - 1. Manifeste-se o Síndico acerca das exigências formuladas a fl. 1881, a respeito da contratação de 
estagiário . Prazo: 05 dias. Intime-se com urgênda. 2. Após, certifique a Servent ia, conforme requerido a fl. 1910 e 
renove-se vista ao MP. Int. 

Aguardando Publicação 
Aguardando Publicação 19/08 

Aguardando Digitação 
Aguardando Digitação PARA PUBUCAR 

l'.J Despacho Proferido 
1. Manifeste-se o Síndico acerca das exigêndas formuladas a fl. 1881, a respeito da contratação de estagiário. 
Prazo: 05 dias. Intime-se com urgência. 2. Após, certifique a Serventia, conforme requerido a fl. 1910 e renove-se 
vista ao MP. Int. 

Recebimento de Carga 
Recebimento de Carga sob nº 2361655 

Carga Outro 
Carga Outro sob nº 2361655 - Destino: MP Local Origem: 1954-1ª. Vara Judidal(Fórum de Valinhos) Data de 
Envio: 30/07/ 2008 Data de Recebimento: 30/ 07/2008 Previsão de Retorno: 30/07/ 2008 Vol.: Todos 

Conclusos 
Cone/usos em 30 

Aguardando Manifestação do M.P. 
Aguardando Manifestação do Ministério Público 

l'.J Despacho Proferido 
Somente nesta data, em razão de acúmulo de serviço. Ao M.P. 

Conclusos 
Cone/usos para < 14 > 

Aguardando Providências 
Aguardando Providências 

Aguardando Providências 
AUTUAR VOLUME 
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26/06/ 2008 

23/06/2008 

19/06/2008 

18/06/ 2008 

12/06/ 2008 

27/05/ 2008 

27/05/2008 

15/04/2008 

10/04/2008 

10/04/ 2008 

09/04/ 2008 

03/04/2008 

11/03/2008 

10/03/ 2008 

06/03/2008 

06/03/ 2008 

05/03/2008 

03/03/2008 

03/03/ 2008 

03/03/2008 

29/02/2008 

29/02/2008 

27/02/ 2008 

14/02/ 2008 

12/02/2008 

08/02/ 2008 

25/01/ 2008 

21/01/ 2008 

21/01/2008 

21/01/ 2008 

Aguardando Prazo 
Aguardando Prazo CX 09/07 

Data da Publicação SJDAP 
F/s. 1901 - F/s. 1896/ 1899: Regularize o síndico (assinatura), no prazo de 05 (dnco) dias, sob pena de 
desentranhamento. lnt. 

Aguardando Publicação 
Remetida 23.06 

O Despacho Proferido 
F/s. 1896/ 1899: Regularize o síndico (assinatura), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de desentranhamento. Int. 

Condusos 
Cone/usos 12.06 

Recebimento de carga 
Recebimento de Carga sob nº 2021145 

Aguardando Prazo 
10/06 

Carga ao Advogado 
Carga ao Advogado sob n° 2021145 - Advogado: SUZANA INÊS BRUNO LEUS OAB: 33860/ SP Local Origem: 1954-
1ª. Vara Judidal(Fórum de Valinhos) Data de Envio: 15/04/2008 Data de Recebimento: 27/ 05/ 2008 PrevisAo de 
Retomo: 27/05/2008 Vol.: Todos 

Aguardando Prazo 
28/04 

Aguardando Providências 
na mesa do escrevente 

Aguardando Providências 
ARRUMAR CAPA 

Aguardando Prazo 
Prazo 28.04 

Aguardando Publicação 
remetida 24/03 

Data da Publicação SJDAP 
F/s. 1878 - Manifestem-se todos os credores e demais interessados, no prazo de 05 dias, sobre o requerimento do 
Síndico (fls. 1783/ 1875), para contratação de estagiário e sobre o valor estipulado para tanto. lnt. 

Aguardando Digitação 
p/ p 

Aguardando Conferência 
Aguardando Conferência MESA ESCRE. 

O Despacho Proferido 
Manifestem-se todos os credores e demais Interessados, no prazo de 05 dias, sobre o requerimento do Síndico (tis. 
1783/ 1875), para contratação de estagiário e sobre o valor estipulado para tanto. Int. 

Recebimento de Carga 
Recebimento de Carga sob n° 1883022 

carga Outro 
Carga Outro sob n° 1883022 - Desuno: m.p Local Origem: 1954-1ª. Vara Judidal(Fórum de Valinhos) Data de 
Envio: 03/03/2008 Data de Recebimento: 03/03/2008 PrevisAo de Retomo: 03/03/2008 Vol.: Todos 

Conclusos 
Condusos EM < 03> 

Aguardando Manifestação do M.P. 
vista. 

Aguardando Conferência 
Aguardando Conferência mesa do escr. 

Conclusos para Despacho 
Condusos em 27/02 

Aguardando Conferência 
Aguardando Conferência MESA ESCRE. 

Conclusos 
Condusos para < 12 > 

Recebimento de Carga 
Recebimento de carga sob n° 1786879 

carga ao Advogado 
carga ao Advogado sob nº 1786879 -Advogado: UILSON FRANCO OAB: 77374/SP Local Origem: 1954-1ª. Vara 
Judidal(Fórum de Valinhos) Data de Envio: 25/01/2008 Data de Recebimento: 08/02/2008 Previsão de Retorno: 
08/02/ 2008 Vol.: Todos 

Recebimento de Carga 
Recebimento de carga sob n°1713198 

Aguardando Publicação 
REMETIDA 22/01 

Data da Publicação SIDAP 
F/s. 1771/ 1773 - Vistos. Somente nesta data em virtude do acúmulo de serviço ao qual não dei causa. 1 ? 
Desentranhe-se a guia de fls. 1762 e junte-a no apenso de alvará. 2 - Profiro a presente decisão tendo em mãos os 
autos do processo nº 764/ 95-1. A tis. 1758 foi determinada a intimação de todos os Interessados para se 
manifestaram sobre a contratação da i. advogada e do levantamento mensal na forma estipulada, uma vez que 
aqueles e o Ministéno Pública, não tiveram oportunidade para se manifestarem nestes autos. Ap6s a devida 
intimação, o Banco do Brasil S/A e Allegro Veículos Uda. se manifestaram a fls. 1764/ 1766. O Ministério Público 
requereu a fls. 1768/ 1769 que não mais fosse autorizada a contratação de advogados pela massa falida, cessando, 
da mesma forma, o levantamento mensal da quantia estipulada. É a síntese do necessário. Como bem ponderou o 
Ministério Público, a contratação da i. patrona ocorreu em julho de 2006, ante a manifestação de f/s. 378/379 dos 
autos do processo nº 764/ 95-1 . Assim, ante a enfermidade do Sr. Síndico e em virtude de ser a si tuação 
excepcional e transitóna, foi autorizada referida contratação (fls. 439 dos autos do processo nº 764/95-1) há 
aproximadamente 18 meses. Ocorre que os credores da massa até esta data não tiveram seus créditos satisfeitos 
e, mensalmente, parte do montante que se destinaria ao pagamento de referidos créditos é levantado pela /. 
patrona contratada. Tal situação se justificava quando da contratação. No entanto, passados 18 meses, os 



Portal de Serviços e-SAJ 

21/ 01/2008 

20/ 12/2007 

18/ 12/2007 

17/1 2/ 2007 

13/ 12/ 2007 

12/12/2007 

12/12/ 2007 

14/ 11/2007 

08/ 11/ 2007 

07/ 11/ 2007 

06/ 11/ 2007 

06/ 11/ 2007 

05/11/2007 

05/ 11/ 2007 

31/ 10/ 2007 

17/ 10/ 2007 

levantamentos não devem perdurar, sendo necessário frisar que o Sr. Síndico possui capaddade postulatória. Tal 
fato se deve em razão de, neste período, ou ter o Sr. Síndico se restabelecido ou, então, ser necessária a sua 
destituição, caso seu quadro de saúde não tenha se alterado. Cem isso, acolho a manifestação ministerial e, a 
partir desta data, não mais fica autorizado o levantamento dos valores antes recebidos pela i. patrona, 
mensalmente, ficando desde logo, da mesma forma, proibida a contratação de outro profissional. Tal decisão 
deverá ser certificada nos autos dos processos em que a i. advogada representa a massa falida, para que haja 
eventual regularização. lnt. 

Q Despacho Proferido 
Vistos. Somente nesta data em virtvde do acúmulo de serviço ao qual não dei causa. 1 ? Desentranhe-se a guia de 
fls. 1762 e ;unte-a no apenso de alvará. 2 - Profiro a presente dedsáo tendo em mãos os autos do processo nº 
764/95-1. A fls. 175B foi determinada a intimação de todos os interessados para se manifestaram sobre a 
contratação da 1. advogada e do levantamento mensal na forma estipulada, uma vez que aqueles e o Ministério 
Pública, não tiveram oportunidade para se manifestarem nestes autos. Após a devida intimação, o Banco do Brasil 
S/A e Al/egro Veículos Ltda. se manifestaram a fls. 1764/ 1766. O Ministério Público requereu a fls. 176B/1769 que 
não mais fosse autorizada a contratação de advogados pela massa falida, cessando, da mesma forma, o 
levantamento mensal da quantia estipulada. É a síntese do necessário. Como bem ponderou o Ministério Público, a 
contratação da 1. patrona ocorreu em julho de 2006, ante a manifestação de fls. 378/379 dos autos do processo nº 
764/95-1. Assim, ante a enfermidade do Sr. Síndico e em virtude de ser a situação excepcional e transitória, foi 
autorizada referida contratação (fls. 439 dos autos do processo nº 764/ 95-1) há aproximadamente 1B meses. 
Ocorre que os credores da massa até esta data não tiveram seus créditos satisfeitos e, mensalmente, parte do 
montante que se destinaria ao pagamento de referidos créditos é levantado pela i. patrona contratada. Tal situação 
se justificava quando da contratação. No entanto, passados 1B meses, os levantamentos não devem perdurar, 
sendo necessário frisar que o Sr. Síndico possui capaddade postulatória. Tal fato se deve em razão de, neste 
período, ou ter o Sr. Síndico se restabeleddo ou, então, ser necessária a sua destituição, caso seu quadro de saúde 
não tenha se alterado. Cem isso, acolho a manifestação ministerial e, a partir desta data, não mais fica autorizado 
o levantamento dos valores antes recebidos pela i. patrona, mensalmente, ficando desde Jogo, da mesma forma, 
proibida a contratação de outro profissional. Tal decisão deverá ser certificada nos autos dos processos em que a i. 
advogada representa a massa falida, para que haja eventual regularização. lnt. 

Carga Outro 
Carga Outro sob nº 171319B - Destino: DRA. BIANCA Local Origem: 1954·1ª. Vara Judidal(Fórum de Valinhos) 
Data de Envio: 20/ 12/2007 Data de Recebimento: 20/12/2007 PrevisJo de Retorno: 21/01/ 200B Vol.: Todos 

Conclusos 
Condusos para <1B/ 12> 

Recebimento de Carga 
Recebimento de Carga sob n° 1693BBO 

Carga Outro 
Carga Outro sob n° 1693880 - Destino: M.P Local Origem: 1954·1ª. Vara Judicial(Fórum de Valinhos) Data de 
Envio: 13/ 12/ 2007 Data de Recebimento: 13/ 12/ 2007 Previsão de Retorno: 17/ 12/2007 Vol.: Todos 

Aguardando Manifestação do M.P. 
AoMP 

Aguardando Prazo 
Prazo 07/01/0B 

Aguardando Prazo 
Prazo 10.12 

Aguardando Publicação 
remetida em 12/ 11 

Data da Publicação SIDAP 
Fls. 175B - Somente nesta data, em razão de acúmulo de serviço. R. 174B: Anotem-se os nomes dos procuradores 
indicados pelo Banco ABN, para recebimento das publicações. Exduam-se os nomes dos advogados que 
renunciaram ao mandato. R. 1756: Anote-se o nome do procurador da Fazenda do Estado, para recebimento das 
intimações, nos autos prindpais da falência e incidentes. Ante o teor da petição e documentos de fls. 1741/ 1744, 
defiro ao Síndico mais 05 (dnco) dias, para cumprimento do despacho de f/.1725 item ?4?. Melhor analisando estes 
autos, observo que o Síndico nomeado é advogado e posteriormente, a Massa Falida representada pelo Síndico 
constituiu advogada nos autos (fls. 1556/ 1557 ). A seguir, às fls. 1711 a advogada constituída substabeleceu sem 
reservas para outra advogada. Os contratos, inclusive autorizando o levantamento mensal de 03 salários mínimos a 
título de honorários, estão juntados no incidente Alvará-764/95 - 1, às f/s. 380 e 502/ 503. Ante o exposto no 
item ?5?, e observando que nestes autos prindpais não foi dada oportunidade para os credores e demais 
interessados, indusive o MP, se manifestarem sobre a contratação da advogada e o levantamento mensal na forma 
estipulada, concedo a oportunidade para manifestação, no prazo: 10 (dez) dias. Intimem-se todos os interessados 
no processo de falência. lnt. 

Recebimento de Carga 
Recebimento de Carga sob n° 1595622 

Aguardando D1g1tação 
PARA PUBLICAR 

Carga Outro 
Carga Outro sob nº 1595622 - Destino: DRA, BIANCA Local Origem: 1954·1ª. Vara Judicial(Fórum de Valinhos) 
Local Destino: 1954-1ª. Vara Judicial(Fórum de Valinhos) Data de Envio: 05/ 11/ 2007 Data de Recebimento: 
05/ 11/ 2007 Prev1sJo de Retorno: 06/ 11/ 2007 Vol.: Todos 

Q Despacho Proferido 
Somente nesta data, em razão de acúmulo de serviço. R. 174B: Anotem-se os nomes dos procuradores indicados 
pelo Banco ABN, para recebimento das publicações. Exduam-se os nomes dos advogados que renunciaram ao 
mandato. FI. 1756: Anote-se o nome do procurador da Fazenda do Estado, para recebimento das intimações, nos 
autos principais da falência e incidentes. Ante o teor da petição e documentos de fls. 1741/ 1744, defiro ao Síndico 
mais 05 (cinco) dias, para cumprimento do despacho de fl.1725 item ?4?. Melhor analisando estes autos, observo 
que o Síndico nomeado é advogado e posteriormente, a Massa Falida representada pelo Síndico constituiu 
advogada nos autos (fls. 1556/1557). A seguir, às fls. 1711 a advogada constituída substabeleceu sem reservas 
para outra advogada. Os contratos, indusive autorizando o levantamento mensal de 03 salários mínimos a título de 
honorários, estão juntados no incidente Alvará-764/95 - 1, às fls. 3BO e 502/503. Ante o exposto no item ?5?, e 
observando que nestes autos principais não foi dada oportunidade para os credores e demais interessados, 
inclusive o MP, se manifestarem sobre a contratação da advogada e o levantamento mensal na forma estipulada, 
concedo a oportunidade para manifestação, no prazo: 10 (dez) dias. Intimem-se todos os interessados no processo 
de falênoa. lnt. 

Conclusos 
Condusos em (01/ 11) 

Aguardando Prazo 
29/10 
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10/10/2007 

08/10/2007 

05/10/2007 

05/10/2007 

02/ 10/ 2007 

01/10/2007 

26/09/2007 

25/09/2007 

12/09/2007 

05/09/2007 

29/08/2007 

02/08/2007 

31/07/ 2007 

27/07/ 2007 

25/07/2007 

19/07/ 2007 

11/07/2007 

03/07/2007 

29/06/ 2007 

20/06/2007 

19/06/2007 

29/05/ 2007 

29/05/ 2007 

22/05/2007 

21/05/2007 

18/05/2007 

17/05/ 2007 

15/05/ 2007 

15/05/ 2007 

14/05/ 2007 

10/05/ 2007 

09/05/ 2007 

04/05/ 2007 

03/05/ 2007 

a 

Aguardando Prazo 
Aguardando Prazo ex 19/10 

Aguardando Publicação 
Aguardando Publicação - 09/10 

Data da Publicação SIDAP 
Fls. 1746 - Defiro o prazo requerido pelo Sínd1ro a fl. 1741, para que se manifeste de forma conclusiva, informando 
de forma detalhada e dara a fase que se encontra a falência, se foram apresentados todos os relatórios exigidos 
pela L. F. e quais as providênoas objetivas para início da liquidação. Int. 

Despacho Proferido 
Defiro o prazo requerido pelo Síndiro a f/. 1741, para que se manifeste de forma condusiva, informando de forma 
detalhada e clara a fase que se encontra a falência, se foram apresentados todos os relatórios exigidos pela L.F. e 
quais as providêndas objetivas para inído da liquidação. Int. 

Incidente Processual 
Inddente Processual 650.01.1995.000845-5/000011-000 Instaurado em OZ/10/ 2007 

Aguardando Publicação 
PARA PUBLICAR· 0 1/ 10 

Aguardando Prazo 
Aguardando Prazo ex 26/ 10 

Conclusos para Despacho 
Condusos para Despacho em 

Aguardando Prazo 
Aguardando Prazo CX 24/09 

Aguardando Prazo 
Aguardando Prazo ex 24/ 09 

Aguardando Prazo 
Aguardando Prazo CX 04/ 09 

Aguardando Prazo 
Aguardando Prazo CX 30/08 

Aguardando Digitação 
Aguardando Digitação - CUMPRIR - 31/ 07 

Conclusos para Despacho 
Condusos para Despacho em 

Aguardando Publicação 
Aguardando Publicação 25/07 

Remessa ao Setor 
Remetido ao < REGISTRO> em lZ/07 

Aguardando Prazo 
Aguardando Prazo CX 30/07 

Aguardando Prazo 
Aguardando Prazo CX 30/07 

Conclusos para Despacho 
Conclusos para Despacho em 

Aguardando Providências 
Aguardando Providênoas-registro(Max) 

Aguardando Conferência 
baixa carga 

Aguardando Devolução de Autos 
Aguardando Devolução de Autos rom adv. Karla Pinho de Melo (OAB/ SP 251 .308) em 07 volumes+ 04 habilitações 
trabalhistas, em cargas separadas no livro. 

Aguardando Prazo 
Aguardando Prazo ex 08/06 

Aguardando Expedição 
Aguardando Expedição 22/05 

Aguardando Publieação 
REMETIDA EM 23/05 

Data da Publieação SIDAP 
Fls. 1725 - F/. 1723: Defiro. F/. 1721 : Anote-se e observe-se. A petição de fl. 1723 ratifica a de fl. 1712: Observe
se. Anotem-se os nomes dos procuradores, ronforme requerido. Reitere-se a intimação ao Síndiro para que se 
manifeste de forma condusiva nesta Falência, no prazo de 05 dias. No silêncio, intime-se pessoalmente, para dar 
regular andamento ao feito em 48 horas, sob pena de destituição. Int. 

Aguardando Publicação 
PARA PUBUCAR - 17/05 

Q Despacho Proferido 
FI. 1723: Defiro. F/. 1721: Anote-se e observe-se. A petição de fl. 1723 ratifica a de fl. 1712: Observe-se. Anotem
se os nomes dos procuradores, conforme requerido. Reitere-se a intimação ao Síndico para que se manifeste de 
forma ronclusiva nesta Falência, no prazo de 05 dias. No silêncio, intime-se pessoalmente, para dar regular 
andamento ao feito em 48 horas, sob pena de destituição. Int. 

Conclusos para Despacho 
Conclusos para Despacho em 

Aguardando Prazo 
Aguardando Prazo ex 28/06 

Conclusos para Despacho 
Condusos para Despacho em 

Conclusos para Despacho 
Condusos para Despacho em 

Aguardando Prazo 
Aguardando Prazo ex 07/05 

Aguardando Prazo 
Aguardando Prazo ex 07/05 
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18/ 04/ 2007 

17/ 04/ 2007 

17/ 04/ 2007 

13/ 04/ 2007 

10/ 04/ 2007 

04/ 04/20 07 

29/ 03/ 2007 

26/ 03/ 2007 

23/03/2007 

09/03/2007 

01/ 03/2007 

27/ 02/2007 

26/ 02/ 2007 

23/ 02/ 2007 

09/02/ 2007 

05/02/2007 

23/01/2007 

23/ 01/ 2007 

22/ 01/ 2007 

18/ 01/ 2007 

17/ 01/ 2007 

16/ 01/ 2007 

12/01/ 2007 

10/01/ 2007 

12/ 12/ 2006 

01/ 12/ 2006 

30/11/ 2006 

30/11/ 2006 

29/11/ 2006 

10/ 11/ 2006 

10/ 11/ 2006 

25/ 10/ 2006 

20/10/ 2006 

11/ 10/ 2006 

05/ 10/ 2006 

05/ 10/2006 

Aguarda ndo Publicação 
remetida em 19/04 

Data da Publicação SIDAP 
Fls. 171B - FI. 1712: Ao Banco ABN Amro Real S/ A para regularizar a petição (assinatura) em 4B horas, sob pena 
de desentranhamento. Fls. 171 1 e 1713: Anote-se nos autos principais e em todos os apensos e junto ao sistema 
de informatização. F/s. 169B/ 1705: Ao Síndico. lnt. 

Aguardando Digitação 
Aguardando Digitação-para publicar urgente 

Aguardando Manifestação do M.P. 
Aguardando Manifestação do Ministério Público - M.P. 

(] Despacho Proferido 
FI. 1712: Ao Banco ABN Amro Real S/A para regularizar a petição (assinatura) em 4B horas, sob pena de 
desentranhamento. Fls. 1711 e 1713: Anote-se nos autos principais e em todos os apensos e junto ao sistema de 
informatização. Fls. 169B/ 1705: Ao Síndico. lnt. 

Conclusos 
Cone/usos em 04/04 

Conclusos 
Cone/usos em 29/03 

Aguardando Devolução de Autos 
Aguardando Devolução de Autos - CARGA COM ADV 

Aguardando Providências 
Aguardando Providêndas-ML 

Aguardando Prazo 
Aguardando Prazo lB/ 03 

Aguardando Prazo 
Aguardando Prazo-OB/03 

Aguardando Prazo 
Aguardando Prazo 22/03 

Aguardando Manifestação do M.P. 
Aguardando Manifestação do Ministério Público - M.P.-ciência 

Aguardando Abertura de Volume 
Aguardando Abertura de Volume 

Aguardando Prazo 
Aguardando Prazo-27/2 

Aguarda ndo Prazo 
Aguardando Prazo CX 09/02 

Aguardando Publicação 
R EM E T l D A EM 24/01 

Data da Publicação SIDAP 
Fls. 16B2 - Fls. 167B/1679 item ?5?: Defiro. Intime-se a Fazenda Nacional através de Oficial de Justiça e ofide-se à 
Justiça do Trabalho, para os fins requeridos pelo Síndico. lnt. 

Aguardando Digitação 
Aguardando Digitação-PARA PUBUCAR 

Remessa ao Setor 
Remetido ao xerox 

Aguardando Digitação 
Aguardando Digitação-para cumprir 

(] Despacho Proferido 
Fls. 167B/ 1679 item >5?: Defiro. Intime-se a Fazenda Nacional através de Oficial de Justiça e oficie-se à Justiça do 
Trabalho, para os fins requeridos pelo Síndico. lnt. 

Conclusos 
Cone/usos em 12/01 

Aguardando Manifestação do M.P. 
Aguardando Manifestação do Ministério Público - M.P. 

Aguardando Prazo 
Aguardando Prazo lB/ 01 

Aguardando Publicação 
Aguardando Publicação REMETIDA 05/12 

Data da Publicação SIDAP 
Fls. 1673 - Fls. 1650/ 1651 e 1663/ 1671: Ao Síndico. Após, ao MP. lnt. 

Aguardando Digitação 
Aguardando Digitação-para publicar 

(] Despacho Proferido 
Fls. 1650/ 1651e1663/ 1671 : Ao Síndico. Após, ao MP. lnt. 

Conclusos 
Cone/usos para 13/ 11 

Remessa ao Setor 
Remetido ao setor de autuação para arrumar as capas 

Aguardando Prazo 
Aguardando Prazo 07 /11 

Aguardando Prazo 
Aguardando Prazo 2B/10 

Aguar dando Prazo 
Aguardando Prazo 20.10.2006 

Aguardando Prazo 
Aguardando Prazo 29/ 10/06 

Aguardando Pr azo 
Aguardando Prazo 20/ 10/06 
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11/09/ 2006 

24/08/ 2006 

21/ 06/ 2006 a 

29/05/ 2006 

18/ 07/ 2002 

28/ 06/ 2002 

14/ 02/ 2002 

14/ 02/ 2002 

04/ 01/ 2002 

30/ 11/ 2000 

22/ 12/ 1999 

14/ 07/ 1998 

29/ 04/ 1997 

13/ 08/ 1996 

24/ 04/ 1996 

Petições diversas 

Data 

03/ 05/ 2013 

10/ 06/2013 

13/06/ 2013 

01/08/ 2013 

27/ 11/ 2013 

27/ 11/ 2013 

17/ 11/ 2014 

20/ 02/ 2015 

10/ 06/ 2015 

12/ 06/ 2015 
13/ 10/ 2015 
04/ 11/ 2015 
06/ 06/ 2016 

Aguardando Devolução de Mandado 
Aguardando OevoluçJo de Mandado 02/ 10 

Data da Publicação SIDAP 
Fls. 1649 - Intimem-se as Fazendas Nacional e Estadual, por mandado, para os fins requeridos pelo Sr. Síndico às 
fls. 1569. Int. 

Despacho Proferido 
Intimem-se as Fazendas Nacional e Estadual, por mandado, para os fins requeridos pelo Sr. Síndico às fls. 1569. 
Int. 

Conclusos para Despacho 
Cone/usos para Despacho em 

Incidente Processual 
Incidente Processual 650.01.1995.000845-3/000010-000 Instaurado em 18/07/2002 

Incidente Processual 
Inddente Processual 650.01.1995.000845-7/ 000009-000 Instaurado em 28/ 06/2002 

Incidente Processual 
Incidente Processual 650.01.1995.000845-7/ 000012-000 Instaurado em 14/ 02/2002 

Incidente Processual 
Inddente Processual 650.01.1995.000845-2/000001-000 Instaurado em 14/ 02/2002 

Incidente Processual 
Incidente Processual 650.01.1995.000845-5/ 000008-000 Instaurado em 04/01/ 2002 

Incidente Processual 
Incidente Processual 650.01.1995.000845-3/ 000007-000 Instaurado em 30/ 11/2000 

Incidente Processual 
Inddente Processual 650.01.1995.000845-1/ 000006-000 Instaurado em 22/12/ 1999 

Incidente Processual 
Inddente Processual 650.01.1995.000845-0/000005-000 Instaurado em 14/ 07/ 1998 

Incidente Processual 
Incidente Processual 650.01.1995.000845-6/ 000003-000 Instaurado em 29/04/ 1997 

Incidente Processual 
Incidente Processual 650.01.1995.000845-8/ 000004-000 Instaurado em 13/ 08/ 1996 

Incidente Processual 
Incidente Processual 650.01.1995.000845-4/000002-000 Instaurado em 24/04/1996 

Tipo 

Petições Diversas 
Juntada aos autos os atos constitutivops do banco e dos instrumentos procuratórios e de substabelecimento. 
Referente protocolo PJ-RPO-SP 125414 25/ 04/ 2013-14:06DC77RT 
Petições Diversas 
Petições Diversas 
(PROTOCOLO INTEGRADO 17546-1 - 10.06.2013) 
Carta Precatória 
Intimação síndico - CUMPRJDA NEGATIVA 
Carta Precatória 
Petições Dillersas 
SÍNDICO 
Petição Intermediária 
Petições Diversas 
Protocolo VNH 000.0.0100424A 
Petição Intermediária 
Protocolo integrado 650 FSJR 15.00013849-1 150415 1435 10 
Petições Diversas 
Petição Intermediária 
Petições Diversas 
Petição Intermediária 

Incidentes, ações incidentais, recursos e execuções de sentenças 

Recebido em 

05/ 10/ 2006 
25/ 09/ 2007 
25/ 09/ 2007 
25/ 09/ 2007 
25/ 09/ 2007 
25/ 09/ 2007 
25/ 09/ 2007 
25/ 09/ 2007 
25/ 09/ 2007 
25/ 09/ 2007 
02/ 10/ 2007 
31/ 10/ 2007 

Audiências 

Classe 

Outros Incidentes não Especificados (Inativa) (0009303-24.2006.8.26.0650) 
Habilitação de Crédito {Inativa) (0010334-45.2007.8.26.0650) 
Habilitação de Crédito ( Inativa) (0010335-30.2007.8.26.0650} 
Habi litação de Crédito (Inativa) (0010336-15.2007.8.26.0650} 
Habilitação de Crédito ( Inativa) (0010337-97.2007.8.26.0650) 
Habilitação de Crédito (Inativa) (0010338-82.2007.8.26.0650) 
Habilitação de Crédito (Inativa) (0010339-67.2007.8.26.0650} 
Habilitação de Crédito (Inativa) (0010340-52.2007.8.26.0650) 
Habilitação de Crédito (Inativa) (0010341-37.2007.8.26.0650) 
Habilitação de Crédito ( Inat iva) (0010342-22.2007.8.26.0650) 
Habilitação de Crédito ( Inat iva) (0010343-07.2007.8.26.0650) 
Outros I ncidentes não Especificados {Inativa) (0010344-89.2007.8.26.0650) 

Não há Audiências futuras vinculadas a este processo. 

Histórico de classes 

Data Tipo Classe Área Motivo 



Portal de Serviços e-SAJ 

01/05/ 2012 Correção Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, Cível 
Mkroempresas e Empresas de Pequeno Porte 

07/04/ 2013 Evolução Falência de Empresários, Sociedades Empresárials, Cível 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 

01/05/ 2012 Inicial Falência de Empresários, Sociedades Empresárials, Cível 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 

07/ 04/2013 Evolução Falência Cível 
09/05/2012 Correção Falência de Empresários, Sociedades Empresárlais, Cível 

Mkroempresas e Empresas de Pequeno Porte 
07/04/ 2013 Evolução Falência de Empresários, Sociedades Empresárlals, Cível 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 

Desenvolvido pela Softplan em parceria com a Secretaria de Tecnologia da Informação - STJ 



.. 

JUNTADA 
E ........ ..... .. d ~ ... O .. 1.. AGO .. 2016. d e ... .. ...... .... . . 
~ ~ :-. :o a estes autos n p;;t1ç5o da (0): 

EX~Q GE NTE ( EXECUT AS;\ (*--) 

OUTRO ( ) ...... \ .. . 
1 
.. ;~··o····· ·· ··· · ······· · ····· ··· ····· : 

Eu, ... .......................... ~:: .. ... :: .: : .. : .... , s•.:::.~:.-1.:. i: 



MONACOFONTES MARCIO MONACO FONTES 
AVALIAÇÕES E PERÍCIAS DE ENGENHARIA _ _ ____________ E_n_g_e-nh-e-ir_o_(- iv- il 

T opograf1a e Georreferenciamento 
Possessórias em Geral e Usucapião 

Patologia Construtiva 

Avaliação de Imóveis 
Grafotécnica 

Fraude ao Consumo 

Exma. Sra. Ora. juíza de Direito dà 1 ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de 
Valinhos- SP. 

Referência 

Processo 

Ação 

Requerentes 

Requerido 

:- Estimativa de Honorários Periciais -

:- 0006638-11.2001.8.26.0650 - VI 5 t 3 / 0 8 

:- Execução Fiscal 

:- Municipio de Valinhos 

:-Allegro Veículos Ltda (nova Denominação: Tivoli 

Veículos Ltda) 

MARCIO MONACO FONTES, Perito judicial, nomeado nos 

autos em referência, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência 

informar preliminarmente que apresenta a estimativa nesta data, em razão 

da intimação recebida, via e mail, em 30/6/16, de que os autos estariam em 

carga com o advogado e que deveria aguardar segunda ordem, porém, não 

• 1 

&'. 1 ..... 

recebeu intimação posterior {!:=ica Vossa Senhoria devidamente cientificado de que os autos ~ 

supramencionados encontram-se em carga com o procurador da executada, devido ao prazo para 

embargos à Execução, e caso necessite destes para arbitrar os honorários periciais, deverá aguardar 

segunda ordem até a devolução. Alessandra de Paula Leite Machado - Setor das Execuções Fiscais de 

Valinhos) 

Referida Estimativa, observa o que apregof o 

"Regulamento de Honorários" aprovado na Assembleia Ordinária real~ada 
Tel. (11) 3101-2672 · cel. (11) 9-8233-5353 · e-mail marcio@monacofontes.com.br 

Rua Conde de Sarzedas, 190 - Cj. 63 · Centro · São Paulo · SP · 01512-000 



MONACOFONTES MARCIO MONACO FONTES 
AVALIAÇÕES E PERÍCIAS DE E\JGENHARIA ______ _______ E_n_g_e-nh-e-ir_o_C-iv-il 

Topografia e Georreferenc1amento 
Possessónas em Geral e Usucapião 

Patologia Construtiva 

Avaliação de Imóveis 
Grafo técnica 

Fraude ao Consumo 

em Abril de 2015 no IBAPE/SP - Instituto Brasileiro de Avaliações de 

Engenharia de São Paulo, cuja cópia segue em anexo. 

Inicialmente, cabe ressaltar que este Signatário realizará 

vistorias ao imóvel penhorado, onde serão identificadas suas características 

físicas, geográficas e econômicas, concomitantemente a análise da região a 

qual está inserido, observando os melhoramentos públicos existentes, bem 

como, seus aspectos econômicos, obtendo assim, variáveis explicativas para 

o comportamento. 

Dentre estas, salienta-se, ainda, que serão consumidas 

horas de trabalho com a leitura dos autos e análise da documentação apensa, 

culminando com o processamento das informações, interpretação dos 

resultados e, por fim, elaboração do Laudo Técnico. 

Ademais. deve-se frisar que todas as etapas do trabalho 

envolvem custos. quais sejam: custos de locomoção. fotografias. 

digitação e edição entre outros. 

Ressalta-se, outrossim, que o valor da Hora-Técnica 

estipulado pelo Regulamento dos Honorários NÃO correspondem somente 

aos valores salariais deste Signatário, mas sim, 58% (cinquenta e oito por 

cento) destes valores correspondem a composição de Custos Indiretos em 

que um Profissional de Engenharia tem para elaboração de um Trabalho 

Técnico, conforme pode-se verificar pelo próprio anexo do Regulamento. 

Desta forma, esta estimativa foi baseada no o que apregoa 

em seu Artigo 6°, "Remuneração Mínima do Profissional", considerando 

ainda que serão consumidas aproximadamente 1 O (dez) horas de tra 

como arguido anteriormente, estimando-se, em números redondos, u 
4 

Tel. lll) 3101-2672 · cel. (11) 9-8233- 5353 · e-mail marcio@monacofontes.com.br 

Rua Conde de Sarzedas, 190 - Cj. 63 · Cent ro · São Paulo · SP · 01512- 00 

/ 



MONACOFONTES MARCIO MONACO FONTES 
AVALIAÇÕES E PERICIAS DE ENGENHARl.A _______________ E_n_g_e_n-he-i-ro-C-iv-il 

6W3 
,V 

T opograf1a e Georreferencamento 
Possessór as em Geral e Usucap:ão 

Patolog a Construtiva 

Ava ,ação de lmóves 
Grafotécn1ca 

Fraude ao Consumo 

de R$ 3.500,00 (Três Mil e Quinhentos Reais), objetivando desta forma 

atender a Perícia. 

Tel. (li) 3101-2672 · cel. (li) 9-8233-5353 · e-mail marcio@monacofontes.com.br 

Rua Conde de Sarzedas, 190 - Cj. 63 · Centro · São Paulo · SP · 0 1512-000 



e SP INSTllUTO BRASILEIRO DE AVMJN:;ÔE.S E PERiclAS DE ENGENHARIA DE SÃO PAULO 
(flJAOO IC llWE • ENlDAOE FEOERATlVA NM::IONAI.) 

REGULAMENTO DE HONORÁRIOS PARA AVALIAÇÕES E PERÍCIAS DE 
ENGENHARIA 

Aprovado pelaAssemblela Geral Ordinãria de 14/04/2015 00 Oficial de Registro cMt de 

PegsOa J~20 891 
Capítulo 1 

NORMAS GERAIS 

n º 4 

Art.1° - Este Regulamento de Honorários para Avaliações e Pericias de Engenharia estabelece parâmetros 
para fixação dehonorários profissionais, e pressupõe o conhecimento e a estrita observância: 

a) dos preceitos contidos nos Códigos de Ética Profissional do IBAPE/SP e do CONFEA - Conselho Federal 
de Engenharia e Agronomia, destacando-se, neste último diploma.a alínea B do parágrafo Ili do artigo 
1 D°que prescreve ser vedado: "apresentar proposta de honarários com valores vis ou extorsivos ou 
desrespeitando tabelas de honorários mlnimos aplicáveis"; 

b) das Normas Brasileiras publicadas pela ABNT aplicáveis à Engenharia de Avaliações e às Pericias de 
Engenharia; 

e) das Normas Técnicas do IBAPE/SP aplicáveis à Engenharia de Avaliações e às Pericias de Engenharia. 

Art.2° - A observancia deste Regulamento de Honorários deve ser considerada nos contratos escritos, 
assim como nos verbais, especialmente quanto aos limites mínimos aqui fixados. 

Art.3° - É recomendável que o profissional contrate previamente, sempre que possível por escrito, a 
Prestação de Serviços Profissionais. No caso de contrato verbal, o profissional deve tentar obter a 
assinatura do cliente na Anotação de Responsabilidade Técnica (ART). Em qualquer destes casos, é licito 
ao profissional requerer um adiantamento de, no mlnimo, 30% (trinta por cento) dos honorários. 

Art.4° - Nas Pericias Judiciais recomenda-se que o profissional apresente orçamento justificado requerendo 
desde logo o arbitramento prévio e depósito integralde seus honorários. 

Parágrafo Único - Nos casos complexos, onde não seja passivei uma aferição exata "a priori" da extensão 
dos trabalhos, o profissional deverá apresentar uma estimativa provisória, a ser complementada por 
ocasião do término dos serviços. 

Art.5° - Os valores constantes na Tabela deste Regulamentosao expressos em horas técnicas, e se 
referem exclusivamente aos honorários profissionais,excluldas asdespesas. 

Art.6° -A remuneração mlnima do profissional, inclusive no caso de consultorias, é de R$ 3.500,00 (três mil 
e quinhentos reais). 

Parágrafo Único - No caso de consultas em que nao seja produzido laudo ou parecer, o valor da 
remuneração será calculadocom base nas horas empenhadas. 

Art.7° - Além dos honorários citados nos artigos anteriores, os profissionais deverao ser ressarcidos de 
todas as despesas diretas e indiretas para a realização dos serviços. Como exemplo de despesas diretas, 
tem-se: despesas com transporte, viagens, estadias, cópias de documentos, autenticações, pareceres 
auxiliares, levantamentos topográficos, etc. 

Parágrafo Único - O pagamento dessas despesas gerais deverá ser feito à medida que forem realizada , 
podendo ser cobrado simultaneamente com os honorários, a critério do contratado. 

Rua Maria Paula, 122 - cj. l 04/l 06 - 19 andar - Bela Visto - CEP 01319-907 - São Paulo - SP - TEL./FAX 11 3105 4112 

www.ibape-sp.org.br email: lbapesp@lbape-sp.org.br 1 



0 SP INSTIMO BRASILEIRO DE AVALIAÇÕES E PERiclAS DE ENGENHARIA DE SÃO PAULO 
(RUAOO N:> llWE - ENllOADt FEDERATIVA~ 

I~ Oficial de Registro CMI de 

Pessoa Jurldica/SP Registlado 

Capítulo li n º 4 2 Ü 8 9 1 
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FUNÇÃO DO TEMPO GASTO 

Art.S° - De um modo geral, todos os trabalhos de engenharia de avaliações e de pericias de 
engenhariadeverão ter seus honorários correspondentes fixados em função do tempo gasto para a 
execução e apresentação do trabalho. 

Art.9" - A remuneração será calculada à razão de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais}por hora, de acordo 
com demonstrativo ANEXO, compreendendo todo o tempo efetivamente despendido para a realização de 
vistorias, buscas, estudos, cálculos e demais atividades técnicas necessárias ao desempenho de suas 
funções, acrescido do tempo gasto em viagens e deslocamentos, desde a salda do domicilio ou do 
escritório do profissional até o retomo ao mesmo, excluídos os intervalos de tempo despendidos para as 
refeições e repouso. 

Parágrafo Primeiro - Nos trabalhos em que a complexidade determinea aplicaçãode conhecimentos 
técnicos especializados, estes serao remunerados nas mesmas bases mencionadas neste artigo com 
acréscimo de até 50% (cinquenta por cento). Entende-se porconhecimentos técnicos especializados, 
aqueles decorrentes de cursos de extensão, de cursos de pós-graduação, ou quando o profissional for 
consultado ou contratado como especialista no assunto, objeto da contratação. 

Parágrafo Segundo - Nas avaliações complexas e/ou que envolvam situações atípicas, recomenda-se 
seja apresentado orçamento detalhado, especificando o número de horas efetivamente gastas (ou a serem 
empreendidas} nas diversas etapas do trabalho técnico, dando-se o devido destaque às etapas impactadas 
pela complexidade e/ou atipicidade intrinseca ao trabalho, o qual deverá ser realizado de forma a atender 
ao quanto especificado nas Normas Brasileiras publicadas pela ABNT e nas Normas Técnicas do 
IBAPE/SP, aplicáveis a Engenharia de Avaliações; 

Parágrafo Terceiro- O custo por hora mencionado neste artigo nao inclui despesas diretas, que deverão 
ser cobradas conforme preceitua o Art. 7°. 

Capítulo Ili 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art.10° - O profissional indicado para atuar como assistente técnico deverá contratar os seus honorários 
diretamente com o cliente. 

Art.11° - Se houver a supressão de parte do serviço contratado, o profissional terá direito a uma 
indenização correspondente à parte suprimida, que deve ser calculada com base no trabalho que tiver sido 
efetivamente desenvolvido. 

Art.12° - Os honorários resultantes da aplicação das disposições deste Regulamento estão sujeitos a 
acréscimos ou reduções, nos seguintes casos: 

a) Acréscimos mlnimos de 50% (cinquenta por cento) para os profissionais com experiência superior a 10 
(dez} anos, e de 100% para profissionais com tempo de experiência superior a 20 (vinte) anos (ou notória 
experiência). 

b) Acréscimo de no mínimo 20% (vinte por cento) nos serviços realizados fora do Município de domicílio do 
profissional.e de 25% (vinte e cinco por cento) nos serviços requisitados com urgência ou obrigatoriamente 
efetuados aos domingos, feriados ou períodos noturnos. 

e) Acr~scimo de percentual a ser previ~mente incluído no ~rçamento apresentado ao solicitante, a critéri~ d{ 
profissional, nos trabalhos em zonas insalubres e/ou pengosas, e que, de outro modo, aumentem o nsco 
pessoal do profissional e de seus auxiliares. 

d) Reduções de percentuaispreviamente ajustados com o solicitante, respeitado o mínimo do artigo 6° deste 
Regulamento para trabalhos mais simplificados. 

Rua Maria Paula, 122 - c j. 104/106 - 111 andar - Bela Vista - CEP O 1319-907 - São Paulo - SP - TEL.JFAX 11 3105 4112 

www.ibape-sp.org.br email: ibopesp@ibope-sp.org.br 2 



0 SP INSTITUTO BRASILEIRO DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS DE ENGENHARIA DE SÃO PAIJLO 
(fll.IAOO AO l9APE - ENTIDADE FEDERATIVA NACIONALl 

Art.13º - Todas as dúvidas emergentes da aplicação das disposições deste Regulamento de Honorários 
Profissionais (ou omissões do mesmo) serão dirimidas por consulta escrita, encaminhada via correio, 
dirigidas ao IBAPE/SP.) 

Art.14º· - Este Regulamento de Honorários Profissionais deverá ser revisto pelas Assembleias Gerais do 
IBAPE/SP nos meses de abril de cada ano. · -GP) Oficial de Registro C~ de 

Pessoa Jurtdica/SP Registrado 

FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM FUNÇÃO DO IMÓVEL PARA VISTORIAS "AD PERPETUAM 
REI MEMORIAM" e "RECEBIMENTO DO IMÓVEL" 

térreos ou até 3 pavtos área< 10Qm• 2,5 4,4 

térreos ou até 3 pavtos 101m• <área< 2oom• 3,1 5,4 

térreos ou até 3 pavtos 201 m• < área < 500m2 5,3 9,3 

térreos ou até 3 pavtos área> 501m2 6,8 11,9 

+de 3 pavtos área< 500m2 5.7 9,9 

+de 3 pavtos 501m2 <área< 2.000m2 7.4 12,9 

+de 3 pavtos 2.001 <área< 7.ooom• 10,2 17,9 

+de 3 pavtos área> 7.001m' 12,5 21,8 

obs: 

1. Honorários mfnimos expressos em horas técnicas 

2. Os honorários para os imóveis com caracterfsticas físicas adversas não foram contemplados na tabela. 

3. Os honorários para as edificaçôes multifamiliares ou escritórios contemplam apenas as vistorias nas áreas comuns. 
4. Laudos que envolvam mais de uma especialidade de profissional deverlJo sofrer acréscimo mínimo de 30%. 
5. Imóveis em condições precárias de conseNaçAo deverão sofrer acréscimo mfnimo de 20%. 
6. Tabela válida para edificações até 30 anos de idade. 
7. A cada 5 anos de idade superior à 30 anos acrescer 10% no valor até o limite de 50%. 
8. Os valores nlo incluem os custos com testes, ensaios, cópias documentais e registros cartorários-

9. Deverão ser consideradas e mantidas as cláusulas cabfveis do Regulamento de Honorários do IBAPEISP. 

10. Remuneraçlo mfnima porcontrataçlo será de R$ 3.500,00independentemente da quantidade de imóveis vistoriados. 

Art. 15º - Este Regulamento de Honorários Profissionaispossul registro nº 

Sao Paulo, 12 de maio de 2015. 

Eng'CivilF 

/ 

éga Andreatta Pujadas 
nte IBAPEISP 

no CREA/SP. 

Rua Maria Paula. 122 - cJ. 104/1 06 - 12 andar - Bela Vista - CEP 01319-907 - São Paulo - SP - TEL./FAX 11 3105 4112 
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0 SP INSTIMO BRASILEIRO DE AVALIAÇÕES E PERfclAS DE ENGENHARIA DE SÃO PAULO 

ANEXO - Composição do valor da hora técnica 

O valor da hora-técnica profissional é definido por uma parcela raferente à remuneração propriamente dita e também pelos custos 
indiretos inerentes ao exerck:lo da atividade profissional, confonne demonstrativo abaixo. 

1- D~l!SAS ~Oficial de Registro CMI de 
1.1- Tertt.~ e _,,,.ps Pessoa Jurtdica/SP Registrado 

fnuwa el.,r1ca R$ 276,90 
IPT\J R$ 127,80 nº 
ISS R$ 372,75 
Telefone R$ 3n,n. 
Subtot.I lt$ 1..150,.%0 

1.2- Mao-de-ob•• •d mlnktnlttva 
SaUr1o d,. se<T~la/ dlattadora R$ 2.875,SO 
S.l•rlo euxlller tknlco R$ 1.384,.50 
F.-lnelra (dlwlsta) R$ '479..25 
Soma R$ '-739,25 

Leis social as" R$ 4 .028,.3& 
Su'"--1 lt$ u .-,a5 

1.S- Despesa da Escritório 
Alusuai/crN1domln lo R$ 2 .875,SO 
Mat ... taVescrltór1<> RS 532,.50 
P~~ ~ manuun(ão R$ 213.00 
Conhldor RS 532,50 
$ul>-al lt$ 4.15S,$0 

1.4- T ransport.e 
Locação de -1culo pequeno (B<m) R$ 2 .87S,SO 
CombustMll R$ 532..SO 
Su~ llt$ S.«ll,00 

1.S- Depre<h•çio do Ativo lmob•1iado 
Móveis RS 12.780,00 
Equlp. de lnf'o.m-'tlc:a{ 
maq. Fotoer'flalf software RS 10.650,00 
...UVo lmobllhado RS 23.430.00 
0.))f'.d-s:io mõv.is (HOK .n 10 enos) R$ BS,20 

Depred8Çlo outros ~ulp. f1~ em 3 anosl R$ 295...84 
Subtotal lt$ Sll..M 

1..6- custos Anancelros 
0- - 1" Jt Ativo lmoblllHdo 
G•0,01SX 23.'30,00 A$ 351,4S 

Cf mensal lt$ 951,45 

2- MMUNEAAÇÃO 

Z..1- RRMUn..,açlo menul RS 14.910.00 
13• : 11112>-e,,,,. AS 1.242,00 
F~rlas ('1/11) • 9 .09'6 RS 1.355,.46 

F<iTS • 8,00'(, R$ 1.192,80 
Seauro s.old~ <>0mpl. Aposentadoria R$ 745,50 
s ... i.-1 lt$ ~-""'5, 7C 

> ltESUMO 

3 .1- ~s 
Tarife e- 5'!<Vlços AS 1..150,20 
M~bra Admlnlstratl,.. R$ 13.506,86 

Despc-5 de es.:rtt.6r1o R$ 4.l.53,50 
Transport.e R$ 3A08,00 
Dep<e.cJ.çlo d o Ativo lmobllliedo R$ 381,04 

Cuslos fin•l"lc•lros R$ 35:1.,.4S 

SUB-TOTAL R$ 22.Ml,05 
Reposição da 1. R. •/d~ (37.9%) AS &.698,4.S 

TOTAL1 lt$ Sl..MB,$0 

3.2- Item~ 
Remuner.ç5o mensel R$ U .445,76 
TOTAL2 lt$ ü-""'5,7C 

... VALOR DA HOAA TtiCNICA 
4.1- P'llreala relatia ls de.<~sas 

v1-:: TOTAL l./1MJ R$ 1'7,S1 

4 .2- Parcele relativa ao s•IArlo 
vz: TOTAL Z{160 lt$ 121,.5' 

4 .3- Va 1or dai hor • ticn fc. 

H-vl...,,2 lt$ S19,SS 

Por decisão da Assembleia o valor foi fixado em R$ 320.00_c_or hor:a. 
Rua Mor1o Paula, 122 - cJ. 104/106 - 1~· andar - Bela ViStó - CEP 01319-907 - São Paulo - SP • TEL/FAX 11 3105 4112 
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE s.\o PAULO 
~~"O(':~COMARCA DE VALINIIOS 
S'-' . p FORO DE VALINHOS ::::j. * • C-sEF ·SETOR DE.E~ECUÇÕES FISCAIS 

l,..,.,f..U_, .. ,.,. Rua General Ornno )22 .. , Nova Valmhos - CEP 13271-130, Fone: 
(19)3871-6884. Valinhos-SP - E-mail: valinhossef(ft tjsp.jus.br 
Horário <le Atendimento ao Público: das 12b30min üs l 9h00min 

CERTlDÃO 

Processo Físico nº : 0006638-11.2001.8.26.0650 - 9513/08 

Classe -Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano 

Município de Valinhos Requerente: 
Executado: Allegro Veículos Ltda (nova Denominação: Tivoli Veículos Ltda) 

CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que, compulsando os autos, verifiquei que estes estiveram 
cm carga com o procurador da executada, Dr. Gabriel Torres de Oliveira 
Neto no período entre 30/06/2016 a 06/07/2016 (fls. 176). Nada Mais. 
Valinhos, 04 de agosto de 2016. Eu. Ales<;andra de Paula Leite Machado, 
Escrevente Técnico Judiciário. 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
COMARCA DE VALil'~HOS 

--.-FORO DE V ALINHOS 
SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FI~CA1S 

_ _...__. ____ • Rua General Osório 522, ., Nov:.t Valinh0s - CEP 13271-130, Fone: 

Processo Físico nº : 
Classe - Assunto: 

Requerente: 
Executado: 

(19)3871-6884, Valinhos-SP - E-mail: valinhosscf@tj sp.jus.br 
Horário de Atendimento ao Público: c!.ts 12h30min às19h00min 

TERMO DE ENCERRAMENTO DO 1º .-OLUME 

0006638-11.2001.8.26.0650 - 9513/08 

Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Tcrritorinl Urbano 
Município de Valinhos 
Allegro Veículos Ltda (nova Denominação: Tivoli Veículos Ltda) 

Certifico e dou fé que, nesta data, procedi ao encerramento do 1º volume dos 

autos do processo cm epigrafe às íls. 209, cm cumprimento ao artigo 89, §§ 1° e 2° das Normas de 

Serviço da Corregedoria Geral da Justiça. Valinhos, 04 ele agosto de 2016. Eu, (Alessandra de 

Paula Leite Machado, Escrevente Técnico Judiciário), certifiquei . 

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, 
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA 
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Processo 9.513/08 

Manif (falência) - fl.1 Ovº 
Citação (síndico) - 13 
Desp (penhora) - 25 
Termo de penhora - 27 
1 ª manif (MP) - 37 
Registro da penhora - 42 
1ª manif (síndico) - 57 (Procuração - 58) 

Manif (síndico) - 63 
Desp (perícia) - 103 (Manif. perito, 107) 

Desp (inclusão pólo passivo)-116 
- Allegro Veículos Ltda (Citação, 118) 

1 ª Manif (Allegro) - 126 (Procuração, 130) 

Desp -148 
.YV\~~~ t ~p - .J6() 
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE 
DIREITO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE 
VALINHOS - ESTADO DE SÃO PAULO. 

PROCESSO N° 173/2001 
3ª V ARA CÍVEL { ;_ Jlr> 
EXECUÇÃO FISCAL I -

r . .. . ·. . 
.., . ~. ,. . ~ . 

~ ...,, 
- -o 

""'" ~ 

ALLEGRO 
e 

VEÍCULOS LTDA., · 
devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº 00.913.956/0001-84, 
com sede à Av. Invernada nº 854, Jardim Nova Suíça, em Valinhos, 1 

Estado de São Paulo, nos autos da EXECUÇÃO FISCAL que lhe · 
move o MUNICÍPIO DE VALINHOS, processo em epígrafe, por seu 
advogado e procurador que esta subscreve, vem respeitosamente à ~ 

presença de V. Exa., nos termos da Legislação cogente, expor e, ao ..... 
final, requerer: 

Primeiramente, cumpre à Executada, em 
sede de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, demonstrar a 
ilegalidade da exigência por ILEGITIMIDADE PASSIVA, pelos 
motivos de fato e de direito que passa a expor. Vejamos: 

Trata-se de matéria de ordem pública, 
cognoscível de oficio pelo Juiz, passível, por conseguinte, de ser 
veiculada por meio de Exceção de Pré-Executividade, para admitir 
a exclusão da Executada, ALLEGRO VEÍCULOS LTDA., em face da 
sua ilegitimidade para figurar no pólo passivo da Execução Fiscal. 

A UREO A. SOUZA - Membro do Instituto Brasileiro de Direito Tributário sob n• 1158 1 
Entidade Extensiva à USP - SP 

Rua Emília Pai\'a Meira nº 92 - Cambuí - Campinas/SP CEP.: 13025-0-lO 

Te!: (19) 3203.2515 / 3203.2516 / 3203.2517 / 3203.20·18 
Fax: (19) 3254.6667 
E-mail - aurcora juridicoasou7.a.com.br · 

\ 



l 

1 

As hipóteses elencadas na decisão 
monocrática para inserir Executada no pólo passivo da ação, não 
se fundam em provas irrefutáveis para considerar definida a 
sucessão, portanto em total desrespeito ao contido artigo 333, do 
Código de Processo Civil. 

Na obstante, a decisão que incluiu a 
Executada no pólo passivo da Ação, por entender caracterizada a 
sucessão, foi objeto de Recurso, que se encontra no Egrégio 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo pendente de 
distribuição (Doe. 01). 

Razão pela qual, é a presente para 
requerer se digne V. Exa. determinar que a presente Execução 
Fiscal seja sobrestada até decisão final do Tribunal da Ação 
declaratória, proposta fora dos autos da falência. 

Termos em que, 
Pede Deferimento. 
Campinas, 18 de março de 2.008. 

2 



PROCURAÇÃO 
; 

OUTORGANTE: ALLEGRO VEÍCULOS L TDA., devidamente inscrita 
no CNPJ/MF sob nº 00.913 .956/0001-84, com sede à Av. Invernada nº 854, Jardim 
Nova Suíça, em Valinhos, Estado de São Paulo, neste ato representada por seu 
sócio, o Sr. MAURO EDUARDO VALVERDE RODRIGUES FILHO, 
brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade 
R.G. nº 8.096.897-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº O 17 .056.048-11. 
OUTORGADOS: DR. ÁUREO A. SOUZA, inscrito na OAB/SP sob 
nº 74.01 O e DRA. CLÁUDIA MARIA DE TOLEDO BEOZZO, inscrita na 
OAB/SP sob nº 119.006, com escritório à Rua Emília Paiva Meira nº 92, Cambuí, 
em Campinas, Estado de São Paulo, a quem confere amplos poderes para o foro em 
geral, com as cláusulas "Ad Judicia" e "Extra", em qualquer Juízo, Tribunal ou 
Instância, inclusive a administrativa, podendo propor contra quem de direito as 
ações competentes e defendê-lo nas contrárias, seguindo umas e outras, até final 
decisão, usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, 
poderes especiais para confessar, desistir, transigir, firmar compromissos ou 
acordos, receber e dar quitação, agindo em conjunto ou separadamente, podendo 
ainda, substabelecer esta a outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando 
tudo por bom, firme e valioso, especialmente para representá-la nos autos de 
Execução Fiscal Processo nº 650.01.2001.006638-9, nº de ordem 173/2001 e 
respectivos Embargos, em trâmite perante a 3ª Vara Cível da Comarca de 
\lalinhos/SP.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. 

Campinas, 25 de fevereiro 



• Receita Federa~ 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, 
providencie junto à RFB a sua atualização cadastral. 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMERO DE INSCRI O 

00.913.956/0001-84 
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATAOEABERTURA 

CADASTRAL 
0911111995 

1 
NOME EMPRESARIAL 

AUEGRO VEICULOS L TDA 

1 ~DO ESTABELECIMENTO (NOME OE FANTASIA) 

CôOIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

45.11-1--01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos 

CôOIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 

45.11-1--02 -Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados 
45.20--0--01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 
45.20--0-02 - Serviços de lantemagem ou funilaria e pintura de veículos automotores 
45.20--0--03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores 
45.20--0--04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de velculos automotores 
45.20--0--05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de velculos automotores 
45.20-4--07 -Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores 
45.30-7 --03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veícu1os automotores 
45.30-7--05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 
45.A1-2-04 -Comércio a varejo de motocicletas e motonetas usadas 

C IGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURlOICA 

206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

l l.OGRAOOURO 
AV INVERNADA 

1 NÚMERO 
854 

1 COMPLEMENTO 

CEP 

13.271-450 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 

1 BAIRRO/DISTRITO 
JARDIM NOVA SUICA 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 

1 MUNICIPtO 
VAUNHOS 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 748, de 28 de junho de 2007. 

Emitido no dia 19/03/2008 às 17:58:48 (data e hora de Brasília) . 

1 
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

- 03/11/2005 

1 ~'!SITUAÇÃO ESPECIAL 



Processo 

Comarca/Fórum 

Processo Nº 

Cartório/Vara 

Competência 

Nº de Ordem/Controle 

Grupo 

Ação 

Tipo de Distribuição 

Moeda 

Valor da Causa 

Qtde. Autor( s) 

Qtde. Réu(s) 

Requerido 

Requerente 

<íYY> 0 1-
~ 

Tribunal dé Justiça do Estado de São Paulo 
19/3/2008 17:53:04 

Fórum de Valinhos - Processo n° 000304 / 2000 
~~~__;,~~~~~~~~~~~~~~.., 

CÍVEL 

Fórum de Valinhos 

650.01.2000.000304-2 

1ª. Vara Judicial 

Civel 

116/2000 

Fazenda Pública Estadual 

Declaratória (em geral) 

Dependência 

Real 

1.000,00 

1 

1 

ALLEGRO V.EICULOS LTDA 

PARTE(S) DO PROCESSO 

Advogado: 91916/SP ADELMO DA SILVA EMERENCIANO 
Advogado: 90062/SP LUU AUGUSTO BAGGIO 

MASSA FAUDA DE TIVOU VEICULOS L TOA 
Advogado: 77374/SP UILSON FRANCO 

I 

·····-···- ··-·····- ···-···-··-.. ------··--- - --

Incidente Nº 1 
Ag~vo de Instru to 
Entrada em 04/11/2002 
Distribuído em 18/10/2005 

INCIDENTE(S) DO PROCESSO 

- --'··- ·""'··---·-'-· - -------- -'--·"'--- ·-· - -·---·-

26/03/2007 

06/03/2007 

16/02/2007 

05/01/2007 

ANDAMENTO(S) DO PROCESSO 

Existem 27 andamentos cadastrados.Serão exibidos os últimos 10. 
Para a lista completa~ clique equi. ·- - - ---- ·-- ------------a.---........ -'"·--···-·-··--·-

Remessa ao Setor 
Remetido ao EGRÉGIO TRIBUNAL J .SEÇÃO DIREITO PRIVADO DESDE 05.01.2007 

Aguardando Publicação 
REMETIDA EM 08/03 

Despacho Proferido 
------··---------------------·--·- ·------------

Encaminhe-se a petição ao Egrégio Tribunal, mediante ofício, para juntada aos autos. Int. 

Remessa ao Setor 
Remetido ao Egreglo Tribunal de Justiça - Seção de Direito Privado em 05/01/ 07 

···-···----·- -- ·--- - -- - -- - - ·- .... .. ·-·· ------·--·-····-· 
27/12/2006 Conclusoe para Despacho em 29/12 

21/12/2006 Aguardando Manifestação do M.P. 
Aguardando Manifestação do Ministério Público - M.P. 22.12 ·---------------

15/12/2006 Aguardando Prazo 10.01.2007 -- ---·-----------------------· 
15/12/2006 Aguardando Conferência C/ ESCREVENTE. 

05/12/2006 Aguardando Devolução de Autos - carga adv. autor 

01/12/2006 Aguardando Prazo 10/ 01 
·- ... ---·--· ... ·-----·------------=---------------------------~··=====~----~·-~---'-~---·-=-=----------=------·=-=-=··-----··· 

31/08/2006 

Sentença Completa 

SÚMULA(S) DA(S) SENTENÇA(S) DO PROCESSO 

Sentença nº 1418/2006 registrada em 11/ 09/2006 no livro n º 84 às Fls. 288/ 294: Posto isso, 
julgo PROCEDENTE a ação e declaro a ré ALLEGRO VEÍCULOS L TOA. sucessora de TÍVOU 
VEÍCULOS L TOA., tornando-a, assim, responsável por todos os débitos da sucedida Tivoli 
Veiculos Ltda., sejam eles trabalhistas, tributários, comerciais ou civis. Condeno ainda a ré ao 
pegamento das custas, despesas proces9uais e honorários advocatk:ios que, levando-se em 
consideração o trabalho r-lizado, o tempo e a complexidade da causa, f'ixo em R$ 4.000,00 
(quatro mil reais), com correção a partir desta data. P.R.I. 

As informações contidas no Portal do Tl/SP não têm efeito legal. A contagem dos prazos somente é válida a partir da publicação no Diário Oficial do 
Estado de São Paulo - Poder Judiciário - Tribunal de Justiça. 

.. 



Fº'º dei v·nrlTli ir iff lí di ÍiilUii Fis~•is 
Classe 
Assunto principal 
Competência 
Valor da ação 
Volume 
Reqte 
Advogado 

Exectdo 

Advogado 

Síndica 
Advogada 

Observaç3o 

Redistribuição 

2008/0095 i 3 
Titular - 02 

0006638-11.2001 .8.26.0650 

Execução Fiscal . 
IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano 
Execução Fiscal Municipal 
R$ 6.033,72 
1 /1 
Municipio de Valinhos 
Arone de Nardi Maciejezack (OAB: 
164746/SP} e outro 
Alle ro Veículos Ltda nova Denomina ão 
Tivoli Veículos Ltda) 
Jundival Adalberto Pierobom Silveira (OAB: 
55160/SP) 
Juliane Lima dos Reis Santos 
Juliane Lima dos Reis Santos (OAB: 
169216/SP) 

Ação: 31326 - Execu,ção Fiscal 
Ação Complementar: 510 - Execução Fiscal 
(em geral) 
Direcionada - 29/05/2008 20:21 :15 

SE 
SEF 

LIVRO nº ---:--:,...-,.----- - Fls. ---:----

• ARTES GRKFICAS - T J 

LEILÃO 
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MÁRCIO MONACO FONTES 
(Especialista em georreferenciamento de imóveis rurais) 
CREA/SP 5.061.409.897 

Rua Conde de Sarzedas, 190 - conjunto 63 - Centro 
São Paulo/SP 
CEP 01512-000 
Fone/fax: (11)3101-2672 
Celular: (11)98233-5353 
marcio@monacofontes.com .br 
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ~STADO DE SÃO PAULO 
1·~~'"'"''"'' COMARCA DE VAL!NHOS 

--.--~-FORO DE VALINHOS 
SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAlS 

a;...,;,.-.;:---1--=--• Rua General Osório 522, .. Nova Valinhos - CEP 13271-130, Fone: 

Processo Físico nº: 
Classe -A~sunto : 

Requerente: 

Executado: 

(19)3871-6884, Valinhos-SP- E-mail: va' inhossef@tjsp.jus.br 
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min 

TERMO DE ABERTURA DO 2º VOLUME 

0006638-11.2001.8.26.0650 - 9513/08 

Execução Fiscal - IPTU/ lm rosto Predial e Territorial Urbano 
Municí pio de Valinhos 
Allcgro Veículos Ltda (nova Denominação: Tivoli Veículos Llda) 

Certifico e dou fé que, nesta data, procedi à abertura do 2° volume dos autos do 

processo cm epígrafe às fls. 210, cm cumprimento ao art igo 89, §§ 1° e 2° das Normas de Serviço 

da Corregedoria Geral da Ju tiça. Valinhos, 04 de agosto de 2016. Eu, (Alessandra de Paula Leite 

Machado. Escrevente Técnico Judiciário). certifiquei. 

DOCUMENTO ASSI NADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, 
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREJT A 
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.. _ll..,~• TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO r. 

• • COMARCA DE VALINHOS 

~s-- ..... p~FORODEVALINHOS • -r • SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS 
Jllt ... u. .... aOCt Rua General Osório 522, ., Nova Valinhos - CEP 13271- 130, Fone: 

(19)3871-6884, Valinhos-SP - E-mail: valinhosscf@tjsp.jus.br 
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min 

CERTIDÃO 

Processo Físico nº : 0006638- 11.2001.8.26.0650 - 9513/08 

Classe - Assunto: Execução Fiscal - IPTlJI Imposto Predial e Territorial Urbano 

Municipio de Valinhos Requcrcn te: 
Executado: Allegro Veículos Ltda (nova Denominação: TiYoli Veículos Ltda) 

CERTIDÃO 

Certifico e dou fé haver procedido à substituição no nome do síndico no 
sistema SAJ, bem como na capa destes autos. atendendo a solicitação da 
petição de ns. 178. Certifico Lamhém que abro vista à excqucntc para 
c iência da r. Decisão de fls. J 69/170. Nada Mais. Valinhos, 04 de agosto 
de 2016. Eu. Alessandra de Paula Leite Machado. Escrevente Técnico 
Judiciário. 
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Foro de Vali11hos 
Comprovante de Remessa 

Lote : 650.2016.00032935 
Remetido : 10/0812016 

_!!Eo de carga: Processo 
Ord Processo Classe j1 0006638-11.2001.8.26.0650 Execução Fiscal 

2 0512973-71.2010.8.26.0650 Execução Fiscal 

Total : 2 

Recebido em jOl..iJ J...Q/(,p Hora: __ 

Observação :carga Fazenda Municipal urgente 

SAJ/PG5 

Emitido em: 10/08/2016 - 11:01:54 
Página: 1 de 1 

Origem : Cartório SEF - Setor de Execuções Fiscais 
Destino Procurador;a do Municípi0 

Parte~Q!"incipais _ 
Município de Valinhos x Allegro 
Veículos Ltda (nova Denominação: 

____ Tivoli Veículos ltdaj_ 
Prefeitura do Munic1pio de Valinhos 
x Unimed Campinas Cooperativa 

__ de Trabalho Médico_ 

Volumes Folha-; 1 
1 

1f-I 
- _J 



MM Juízo 

Sem qualquer nota de desvalorização ao trabalho 

pericial, com todo o respeito, entende o Município que o 

valor estimado é excessivo, considerando que a avaliação 

pode ser feita pela metragem oficial do bem, considerando, 

ainda, que o mesmo localiza-se em área bastante conhecida 

na cidade. 

Diante de todo o exposto, requer a definição quanto 

aos honorários periciais, com a concessão de oportunidade 

para recolhimento dos mesmos. 

Valinhos, 12/08/2016. 

~~LA~;[}~~ 
OAB/SP 158.392 

Procurador Municipal 
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TRIBUNAL DE J USTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
~ .. tt-.,.~: COMARCA DE V ALINHOS 

S Ll FORO DE V ALINHOS ::i. ~ ~E SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS 
uicm "llb.llW.11.••'• Rua General Osório 522, ., Nova Vai inhos - CEP 13271-130, Fone: 

( 19)387 1-6884, Vai inhos-SP - E-mail: val inhossef@tjsp.jus.br 
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min 

DECISÃO 

Processo Físico nº: 0006638-11 .2001.8.26.0650 
Classe - Assunto 
Requerente: 
Executado: 

Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano 
Município de Valinhos 
Allegro Veículos Ltda (nova Denominação: Tivoli Veículos Ltda) 

CO NC L USÃ O 

Em 12/08/2016, faço conclusão destes a~~s a MMª. Ju íza de Direito Dr" 
BIANCA VASCONCELOS COATTI. Eu,U'f.., _ _ escrevente, digitei e subscrevi. 

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Bianca Vasconcelos Coattj 

Vistos. 
Melhor compulsando os autos, verifico que não houve decisão sobre quem deva 

efetuar o pagamento da perícia. 
Dessa forma, antes de se deliberar acerca dos honorários estimados pelo perito, se 

faz necessário o enfrentamento da referida questão. 
A análise dos elementos coligidos ao processo revela que a avaliação judicial fo i 

impugnada pela parte executada (fls. 86/89). 
Diante da impugnação, o Min istério Público, autuando como "custos legis", 

requereu a nova avaliação do bem, o que fo i deferido pelo Ju ízo, designando-se perito para tanto. 
Nos termos do artigo 82, § 1 º do Código de Processo Civil de 16/03/2015, 

"incumbe ao autor adiantar as despesas rr fativas ao ato cuja real i-;.ação o jui::. determinar de 
ofício ou a requerimento do Ministério Público, quando sua intervenção ocorrer conw fiscal da 
ordem jurídica." 

Assim, diante da disposição legal , cabe ao exequente arcar com os honorários 
penc1a1s. 

No tocante à insurgência do Município em relação aos honorários periciais, 
importante ponderar que, de acordo com a jurisprudência, "na fixação dos honorários do perito, o 
juiz deve considerar o valor da causa, as condições financeiras das paites, a complexidade ou as 
dificuldades, bem corno o tempo despendido para a real ização do trabalho." (RT 826/302). 

Tendo em vista tais critérios e considerando que os honorários estimados no ano 
de 2006 eram pouco menores do que aqucks estimados a fls. 201 /203 , homologo a proposta 
apresentada pelo perito, fixando os honorários em R$ 3.500,00. 

Intime-se o exequente pai·a que deposito o valor no prazo de 15 dias. 
Feito o depósito, int ime-se o perito para dar início aos trabalhos. Fixo o prazo de 15 

(quinze) dias úteis para apresentação do laudo, a contar da data em que o perito for intimado para 
início dos trabalho . 



Via digitalmente assinada desta decisão servirá como ofício de comunicação ao 
perito. 

Intime-se. 

Valinhos, 23 de novembro de 2016. 

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, 
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA 

Em ________ recebi estes autos em Cartório. Eu. _____ (Escrevente), subscrevi. 



Foro de Valinhos 
Certidão - Processo 0006638-11 .2001.8.26.0650 

'·r .. 

- - - .. ~ 
CERTIDAO DE PUBLICAÇAO DE RELAÇAO' 

2il
~· 

Emitido em: 15/12/2016 13:24 
Página: 1 

Certifico e dou fé que o ato abaixo, constante da relação nº 0064/2016, foi disponibilizado na página 
3251/3256 do Diário da Justiça Eletrônico em 15/12/2016. Considera-se data da publicação, o primeiro dia útil 
subseqüente à data acima mencionada. 

Advogado 
Jundival Adalberto Pierobom Silveira (OAB 55160/SP) 

Teor do ato: "Vistos. Melhor compulsando os autos, verifico que não houve decisão sobre quem deva 
efetuar o pagamento da perícia. Dessa forma, antes de se deliberar acerca dos honorários estimados pelo 
perito, se faz necessário o enfrentamento da referida questão. A análise dos elementos coligidos ao processo 
revela que a avaliação judicial foi impugnada pela parte executada (fls. 86/89). Diante da impugnação, o 
Ministério Público, autuando como "custos legis", requereu a nova avaliação do bem, o que foi deferido pelo 
Juízo, designando-se perito para tanto. Nos termos do artigo 82, §1° do Código de Processo Civil de 
16/03/2015, "incumbe ao autor adiantar as despesas relativas ao ato cuja realização o juiz determinar de ofício 
ou a requerimento do Ministério Público, quando sua intervenção ocorrer como fiscal da ordem jurídica.• 
Assim, diante da disposição legal, cabe ao exequente arcar com os honorários periciais. No tocante à 
insurgência do Município em relação aos honorários periciais, importante ponderar que, de acordo com a 
jurisprudência, "na fixação dos honorários do perito, o juiz deve considerar o valor da causa, as condições 
financeiras das partes, a complexidade ou as dificuldades, bem como o tempo despendido para a realização 
do trabalho." (RT 826/302). Tendo em vista tais critérios e considerando que os honorários estimados no ano 
de 2006 eram pouco menores do que aqueles estimados a fls. 201/203, homologo a proposta apresentada 
pelo perito, fixando os honorários em R$ 3.500,00. Intime-se o exequente para que deposito o valor no prazo 
de 15 dias. Feito o depósito, intime-se o perito para dar início aos trabalhos. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias 
úteis para apresentação do laudo, a contar da data em que o perito for intimado para início dos trabalhos. Via 
digitalmente assinada desta decisão servirá como ofício de comunicação ao perito. Intime-se." 

Valinhos, 15 de dezembro de 2016. 
e::=:= B K: 

Clércio Rogério Rosa -
Escrevente Técnico Judiciário 
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
-KR'llJÇA 

bt r+., *~COMARCA DE V ALINHOS 
S ill i 4> P . . FORO DE V ALINHOS =' • :t .t:::: SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS 

J l!l[t1.l'tWlll)IHt..,. Rua General Osório 522, ., Nova Valinbos - CEP 13271-130, Fone: 
(19)3871-6884, Valinhos-SP - E-mail: valinhossef@tjsp.jus.br 
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min 

CERTIDÃO 

Processo Físico nº: 0006638-11.2001.8.26.0650 - Ordem nº 9513/08 

Classe -Assunto: Execução Fiscal - IPTUrimposto Predial e Territorial Urbano 

Municipio de Valinhos Requerente: 

Executado: Allegro Veículos Ltda (nova Denominação: Tivoli Veículos Ltda) 

CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que decorreu o prazo para o exequente efetuar o depósito 
para o perito, em cumprimento ao r. despacho de fls. 215/216. Nada Mais. 
Valinhos, 15 de maio de 2017. Eu, _ , Valdete Lopes da Silva Maziero, 
Escrevente Técnico Judiciário. 
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Tl!lllll!<M. llilt\11G 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

* ·· riu· • COMARCA DE V ALINHOS 
•.... __ S 4i ~ 4\ P __ FORO DE V ALINHOS _ :=. ~-*º J:: SEF - SETOR DE EXECUÇOES FISCAIS 

1•-•- Rua General Osório 522, ., Nova Valinhos - CEP 13271-130, Fone: 
(19)3871-6884, Valinhos-SP - E-mail: valinhossef@tjsp.jus.br 
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min 

DECISÃO 

Processo Físico nº: 0006638-11.2001.8.26.0650 
Classe - Assunto 

Requerente: 
Executado: 

Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano 
Municipio de Valinhos 
Allegro Veículos Ltda (nova Denominação: Tivoli Veículos Ltda) 

CONCLUSÃO 

Em 15/0512017, faço conclusão destes autos a MMª. Juíza de Direito D~ 
BIANCA VASCONCELOS COATII. Eu, __ escrevente, digitei e subscrevi. 

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Bianca Vasconcelos Coatti 

Vistos. 

Aguarde-se futura provocação. 

Intime-se. 

Vai inhos, 11 de agosto de 2017. 

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, 
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA 

Em ~(\ ofb ~ ~ recebi estes autos em Cartório. Eu, _____ (Escrevente), subscrevi. 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS 
ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E INSTITUCIONAIS 
DEPARTAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL 

PROCESSO N º 0006638-11.2001.8.26.0650 
EXECUÇÃO FISCAL nº 9513/2008 

DO SETOR 

0 MUNICÍPIO DE V ALINHOS, através de 

seu Procurador infra-assinado, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL que 

move em face de ALLEGRO VEÍCULOS LTDA., perante esse :MM. Juízo e 

Cartório respectivo, processo em epígrafe, vem, respeitosamente à presença de Vossa 

Excelência, requerer a juntada aos autos do incluso comprovante de recolhimento 

dos honorários periciais. 

Termos em que, 

Pede deferimento. 

Valinhos, 21 de junho de 2017. 

ALEXANDRE P 
PRO CU 

OAB/SP 

SDEANDRADE 
OR 

158.392 

-E 



inco do Brasil 

19/06/2011 
081100811 

81\NCO DO BRASIL 09:36 : 25 
0005 

COMPROVANTE DE PÃGN-IENTO OE TI~llLOS 

CLIENTE : PMV CONTÃ MOVIMENTO 
ÃGENCIÃ : 0811-1 CONTÃ : 13 . 001 -1 

BANCO DO BAASIL 

00190000090283658500663445121116312480000351366 
Nl< . DOCUMENTO 61 . 30 3 
NOSSO NUMERO 
CONVENIO 
SlSTEM!'. D~O - DEPÓSITO JUDIClÃ 
ÃG/COD . BENEFI ClÃRlO 
DÃTÃ DE VENCIMENTO 
DÃTÃ DO PÃGJ\MENTO 
V>.LOR DO DOCUMENTO 
VÃLOR COBRÃDO 

283658500634 45121 
02836585 

2234/99141159 
11/08/2011 
13/06/2011 

3 . 513 , 66 
3 513 , 66 

NR . ÃUTENTICÃCJ\O 3 . 19D . C34 . Fl9 . 190 . C08 

Yi\ 

httP' }fa•pj .bb .com. bd.,pj/homc V2. bb?tokcnSm•o~ 1 879~d},f. .. 

Proc. N?/~r.o: 

19/06/2017 09:34 



#BANCO DO BRASIL 

VALINHOS ( SP ), 14 de Junho de 2017. 

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Juiz(a) 

Informamos a V.Exa . que se encontra depositado valor neste Banco, à 
disposição desse Juízo, na conta judicial abaixo discriminada: 

Processo n.º: 
Reu: 
CPF/CNPJ: 
Autor: 
CPF/CNPJ: 
Valor original: 
Agência depositária: 
N.0 da conta judicial: 
N.º da parcela: 
Data do depósito: 
Depositante: 

00066381120018260650 
ALLEGRO VEICULOS L TOA (NOVA DE 
Não informado 
MUNICIPIO DE VALINHOS 
Não informado 
R$ 3.513,66 
6839 - X EST ACAO ADONIRAN 
400115820750 
1 
13.06.2017 
MUNICIPIO DE VALINHOS 

Respeitosamente, 

Banco do Brasil S.A. 
VALINHOS 
R.QUINZE DE NOVEMBR0,70 
VALINHOS-SP. 

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Juiz(a) de Direito 
SEF SETOR EXEC.FISCAIS 
VALINHOS - SP . 

Mod. 0.50.544-0 • Fev/2012 • S IS BB 12054 • bb.com br ·Central de Atendimento BB 4004 0001 (Cao1tais) e 0800 729 0001 (Demais localidades). uv 
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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA VARA DE 

EXECUÇÕES FISCAIS DA COMARCA DE VALINHOS/SP. 

\~~ 
) ~,.,J>Y 
~ 

O() \'à\()<() Processo n' 0006638-11.2001 .8.26.0650 

Execução Fiscal 

Exeqte: Prefeitura Municipal de Valinhos 

A MASSA FALIDA DE TÍVOLI VEÍCULOS, através de sua Síndica 

que esta subscreve, nomeada às fls. 2.408, tendo firmado o Termo de Compromisso às fls. 

2.426, ambos dos autos principais da Falência (Processo nº 0000845-04.1 995.8.26.0650). 

tomando conhecimento (via esaj) do trâmite do processo em epígrafe, que lhe move a 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS, vem, respeitosamente, perante Vossa 

Excelência, por primeiro, informar a respeito da nomeação acima, juntando a cópia do 

respectivo despacho e do Termo de Compromisso (Doc.1) e requerer que seja determiriaca 

a anotação de seu nome, na capa dos autos; e, por segundo, requerer que seja deferida a 

vista dos autos fora de cartório, pelo prazo de 15 (quinze) dias, para que possa tomar pleno 

conhecimento do conteúdo dos autos e requerer o que for de direito. 

Termos em que, pede deferimento. 

Valinhos/SP, 4 de agosto de 2017. 

Ju/iane Lim~ Santos 

Síndica - OABISP 169.216 



TRIBl.JNAL DE JUSTIÇA DOESTADO DE SÃO PAULO 
COMARCA DE VALINHOS 
FORO DE V ALINHOS 

.. ...:;._-1~~--•lªVARA 

Processo Físico nº: 
Classe - Assunto 

Requerente: 
Requerido: 

Rua Professor Ataliba Nogueira, 36, ., Santo Antonio - CEP 13270-660, 
Foné: O 19-3869-4366, V alinhos-SP - E-mail: valinhos l@tjsp.jus.br 
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min 

DECISÃO 

0000845-04.1995.8.26.0650 
Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte - Recuperação judicial e Falência 
Rommer Veiculos Ltda 
Tivoli Veiculos Ltda 

C O NCLUS ÃO 

Em 03/09/2015, faço conclusão destes autos a MMª. Juíza de Direito, Dra. BIANCA 
VASCONCELOS COATTL Eu, (Regina Célia Dellaqua Tibúrcio), Escrevente, 
digitei e subscrevi. 

Juiz(a) de Direito: Dr( a). Bianca Vasconcelos Coatti 

Vistos. 

fls. 1 

1- Ante o teor da manifestação de fls. 2309, em substituição nomeio Síndica a Dra 
JULIA1'TE LIMA DOS REIS SANTOS. Intime-a para dizer se aceita a nomeação. 

Em caso de aceitação, preste-se compromisso em 48 horas e procedam-se todas as 
anotações necessárias, inclusive nas habilitações de crédito. 

Regularizados os autos, dê-se vista à Síndica, inclusive para se manifestar acerca da 
petição de fls. 2315/2316. 

2- Anote-se e observe-se. 

Intime-se. 

Valinhos, 24 de setembro de 2015. 

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, 
CONFORME IMPRESSÃO À M...<\RGEM DIREITA 

DATA 

L_~-=Em=-===============~re=ce=b=i~este:=.:s~a=ur=os~e=m:.:..:.Can=..:::~=ri=o.~E=~:'...=========-(E~~=re=v~e=m~e)~,=su=b=scre=-:.v~i ~___JI . 

Certifico e dou fé que o ato supra consta na RELAÇÃO Nº ------encaminhada para 
ublicação no Diário da Justiça Eletrônico. Valinhos, . Eu Esc , subscrevi. 

CertifICo ainda que o ato acima, CONSTANTE DA RELAÇÃO foi disponibilizado 
na página do D.J.E. em . Considera-se data da publicação 
o primeiro dia útil subsequente à data acima mencionada Eu (Escrevente), subscrevi. 
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
- "'-•,.,.-nç.4 COMARCA DE VALINHOS 3s n PFí ;?~~E V ALINHOS 

-· -r •-Rua Professor Ataliba l\ogueira, 36, ., Santo Antonio - CEP 13270-660, 
'""''""._...,.,. Fone: 019-3869-4366, Va!inhos-SP - E-mail: valinhosl @tjspJus.br 

Horário de Atendimento ao Público: das 12b30min às19h00min 

Processo Físico nº: 
Classe - Assunto: 

Requerente: 
Requerido: 

TERMO DE COMPROI\'IISSO DE SÍNDICO 

0000845-04.1995.8.26.0650 
Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte - Recuperação judicial e Falência 
Rommer Veiculos Ltda 
Tivoli Veiculos Ltda 

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da l2 Vara do Foro de Valinhos, Dr(a). Bianca Vasconcelos Coa:t:, 

detenninou a Iavratura deste tenno, conforme r. decisão proferida em 24/09/2015 que nomeou 

SINDICA o(a) Sr( a): 

Juliane Lima dos Reis Santos, portadora do CPF nº 274.334.438-51, RG. 21.948.701-7, 

residenete e domiciliada na Rua Luiz Spiandore!li ~eto, 30, CJ 5081509 - Jardim Paiquerê -

Valinhos/SP-CEP 13271-570. 

A quem o MM:. Juiz deferiu o compromisso de bem e fielmente desempenhar o cargo de Síndico 

e assumir todas as responsabilidades a ele inerentes nos autos da ação em epígrafe. Prestado o 

compromisso, nesta data, prometeu exercer o cargo com absoluta fidelidade, sob as penas da Lei 

11.101/2005. NADA MAIS. O presente tenno foi lavrado e, achado conforme, segue assinado. 

Valinhos, 29/1 0/2015. 

Assinatura do Administrador Judicial 

DOCUMENTO ASSINADO DIGITAL~1ENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, 
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA 

tis. 1 



18108/2017 REFERENTE PROCESSO Nº 0006638-11.2001 - ORDEM Nº 9513/2008 

REFERENTE PROCESSO Nº 0006638-11.2001- ORDEM Nº 9513/2008 
VALDETE LOPES DA SILVA MAZIERO 
Enviado:sexta-feira, 18 de agosto de 2017 16:59 
Para: mardo@monacofontes.com.br 

Setor de Execuções Fiscais de Valinhos 
Rua General Osório, 522 - Nova Valinhos - CEP: 13271-130 

Processo n° 0006638-11.2001 - Ordem n° 9513/08 
Partes: Município de Valinhos x Allegro Veículos Ltda.( nova denominação: Tivoli Veículos Ltda) 

limo. Sr. Mareio, 

Fica Vossa Senhoria intimado para dar início aos trabalhos, fixado o prazo de 15 (quinze) dias úteis para apresentação do 
laudo, a contar da data da intimação para início dos trabalhos. 

Atenciosamente, 

Valdete L.S. Maziero 
Escrevente 

llttps://cOfreio.tjsp.jus.tx/CJ.Nal?ae= ltem&t= IPM .N ote&id;::RgAAAAC8nC3hxlwlRaxFL..9oNOsrbBwDfs%2biaDwtOTriL %2fu5C jA7UAAAA2XONAADfs%2bi. .. 1/1 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
COMARCA DE V ALINHOS 
FORO DE V ALINHOS 

-a;o.,-"4..,_-..-SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS 
Rua General Osório 522, ., Nova Valinhos - CEP 13271-130, Fone: 
(19)3871-6884, Valinhos-SP - E-mail: valinhossef@tjsp.jus.br 
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19b00min 

CERTIDÃO 

Processo Físico n º: 0006638-11.2001.8.26.0650 

Classe - Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano 

Municipio de Valinhos Requerente: 
Executado: Allegro Veículos Ltda (nova Denominação: Tivoli Veículos Ltda) 

CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que, por ora deixo de encaminhar a petição juntada às fls. 
224/226 para apreciação da MMª Juíza, tendo em vista que o perito foi 
intimado para dar início aos trabalhos. Nada Mais. Valinhos, 18 de agosto 
de 2017. Eu, _ , Valdete Lopes da Silva Maziero, Escrevente Técnico 
Judiciário. 

-
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31/08/2017 PERICIA- PROCESSO Nº 951312008- SEF 

PERÍCIA - PROCESSO Nº 9513/2008 - SEF 
VALDETE LOPES DA SILVA MAZIERO 
Enviado: quinta-feira, 31 de agosto de 2017 12:07 
Para: marcio@monacofontes.com.br 
Prioridade:Alta 

Setor de Execuções Fiscais de Valinhos 
Rua General Osório, 522 - Nova Valinhos - CEP: 13271-130 

Processo n° 0006638-11.2001 - Ordem n° 9513/08 
Partes: Município de Valinhos x Allegro Veículos Ltda.( nova denominação: Tivoli Veículos Ltda) 

Sr. Mareio, 

Reiterando o e-mail enviado em 18/08/2017, fica Vossa Senhoria intimado para dar início aos trabalhos, fixado o prazo 
de 15 (quinze) dias úteis para apresentação do laudo, a contar da data da intimação para início dos trabalhos. 

- • +-~nciosamente, .. 
Valdete L.S. Maziero 
Escrevente 

https://ccrreio.ijsp.j us.br/CNJa/?ae=ltem&t=IPM.Note&id=RgAAAAC8nC3hxlwlRaxFL9oNOsrbBwDfs%2biaDwt0TriL%2fu5CjA7UAAAA2X()NAADfs%2bi... 1/1 



11/09/2017 Retransmitidas: PERÍCIA - PROCESSO Nº 951312008 - SEF 

Retransmitidas: PERÍCIA - PROCESSO Nº 9513/2008 - SEF 
Microsoft Outlook 
Enviado: quinta-feira, 31 de agosto de 2017 12:07 
Para: VALDETE LOPES DA SILVA MAZIERO 
Prioridade:Alta 

A entrega para estes destinatários ou grupos foi concluída, mas o servidor de destino não 
enviou uma notificação de entrega: 
marcio@monacofontes.com.br Cmarcio@monacofontes.com.br) 
Assunto: PERÍCIA - PROCESSO N° 9513/ 2008 - SEF 

httos://correio.tjsp.jus.br/cmal?ae=ltem&t=REPORT.IPM.Note.Relayed.DR&id=RgAAAAC8nC3hxLwlRaxFL9oNOsrbBwDfs%2biaDwtOTriL%2fu5CjA7U... 1/1 



11/09/2017 Lida: PERICIA - PROCESSO Nº 9513/2008 - SEF 

Lida: PERÍCIA - PROCESSO Nº 9513/2008 - SEF 
Marina Giacetta Scomparin Fontes [marina@monacofontes.com.br] 
Enviado: quinta-feira, 31 de agosto de 2017 12:36 
Para: VALDETE LOPES DA SILVA MAZIERO 
Prioridade:Alta 

Sua mensagem 

Para: 
Assunto: PERÍCIA - PROCESSO N° 9513/2008 - SEF 
Enviado: quinta-feira, 31 de agosto de 2017 12:36:22 (UTC-03:00) Brasília 

foi lida em quinta-feira, 31 de agosto de 20 17 12:36: 11 (UTC-03:00) Brasília. 

https://correio.tjsp.jus.br/cma/?ae= ltem&t=REPORT.IPM.Nole.IPNRN&id=RgAAAAC8nC3hxlwlRaxFL9oNOsrbBwDfs%2biaDwt0TriL%2fu5CjA7UAAAA .. 1/1 
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MONACOFONTES MARCIO MONACO FONTES -,?J 

Topogcofia e Gewefecenciamento E~~~~:i: ,::,, ,}! ~ AVALIAÇÕES E PERÍCIAS DE ENGENHARIA 

Possessórias em Geral e Usucapião Grafotécnica 
Patologia Construtiva Fraude ao Consumo 

Exma. Sra. Ora. Juíza de Direito da 1 ª Vara de Anexo Fiscal - Foro de Valinhos, 
SP. 

Referência 

Processo 

Ação 

Requerente 

Requerido 

:- Informação do Perito - Data de Vistoria 

:- 0006638-11.2001.8.26.0650 

:- Execução Fiscal 

:- Município de Valinhos 

:- Allegro Veículos Ltda. 

..... ..... .... .... 
~ 
r-
...... = ..... 
= 
u;-• 
" ...... ,..., 
" ....... 
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<C ..... ..... 
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MARCIO MONACO FONTES, Perito Judicial, nomeado 

nos autos da ação em referência, em cumprimento ao disposto do art. 474 -

A do CPC, vem, respeitosamente, informar ter encaminhado e-mail aos 

representantes das partes da data designada para a vistoria, conforme 

documento anexo, apontando esta como início dos trabalhos. Entretanto, 

REQUER que seja PUBLICADA ainda a intimação das partes, conforme 

abaixo:-

Endereço 

Data da Vistoria 

Horário da Vistoria 

:- Gleba 3 - integrando terras da área reservada 

"B", Loteamento "Chácara das Nações" -

Valinhos 

:- 27 de setembro de 2017 

:- 11 :00 horas 

Tel. (11) 3101-2672 · cel. (11) 9 -8233-5353 ·e-mail marcio@monacofontes.com.br 

Rua Augusta, Nº 1.939 - Cj. 91 · Cerqueira César · São Paulo · SP · 01413-000 

.... . 



MONACOFONTES MARCIO MONACO FONTES 
AVALIAÇÕES E PERÍCIAS DE ENGENHARIA _____________ E_n_g-en_h_e-iro-C-ivil 

Destaca-se, outrossim, que, além das vistorias realizadas 

no objeto para colheita de informações, serão realizadas análises das 

informações constantes dos autos, que, se necessário, serão realizadas 

novas diligências para desenvolvimento de um trabalho de qualidade. 

Por fim, diante da necessidade de intimação das partes 

para comparecimento nas vistorias ao objeto e o Art. 474 do Novo Código de 

Processo Civil, requer que o prazo concedido para execução dos 

trabalhos seja iniciado na data acima mencionada, salvaguardando a 

necessidade de novos documentos e vistorias complementares para 

execução dos trabalhos. 

Termos em que, pede e espera 

DEFERIMENTO. 

Tel. (11) 3101-2672 · cel. (11) 9-8233-5353 ·e-mail marcio@monacofontes.com.br 

Rua Augusta, N2 1.939 - Cj. 91 · Cerqueira César · São Paulo · SP · 01413-000 
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Caroline Gomes da Silva \ --------/0 
De: 
Enviado em: 
Para: 

Cc: 
Assunto: 

Prezados, bom dia! 

Caroline Gomes da Silva 
segunda-feira, 4 de setembro de 2017 08:44 
'palharesdeandrade@gmail.com'; 'maciejezack@yahoo.com.br'; 
'silveira@jsilveira-advogado.com.br' 
William Pereira 
Agendamento de vistoria - Processo Nº 0006638-11.2001.8.26.0650 
(Município de Valinhos x Allegro Veículos Ltda.) 

Sou assistente do perito Mareio Monaco Fontes, o qual foi nomeado no Processo Nº 0006638-
11.2001.8.26.0650 (Município de Valinhos x Allegro Veículos Ltda.) para a avaliação do imóvel. A 
vistor ia está agendada para o dia 27 de setembro de 2017, conforme segue: 

Endereço: Gleba 3 - integrando terras da área reservada "B", Loteamento "Chácara das 
ções" - Valinhos 

Data: 27 de setembro de 2017 
Horário: 11 :00 horas 

Todavia, para que facilite o acesso do perito quando da vistoria, requer ainda. que a parte informe 
os responsáveis pela abertura do imóvel. bem como a confirmação do recebimento deste. 

Atenciosamente, 

Caroline Gomes da Silva 
Auxiliar de Engenharia 

Tel.: (11) 3101-2672 

www.monacofontes.com.br 

Rua Augusta, N2 1.939, Cj. 91 - 92 Andar 1 Cerqueira César, São Paulo - SP 1 CEP: 01413-000 

1 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
~ .... \li,1'1t.f\"'"l;A 

••_ • ___ .,... ____ ~- , _ _ • COMARCA DE VALINHOS 

--ts 41 . ~p~ FORO DE V ALINHOS _ 
i* T .. _SEF - SETOR DE EXECUÇOES FISCAIS 
H.u~11t.- Rua General Osório 522, ., Nova Valinhos - CEP 13271-130, Fone: 

(19)3871-6884, Valinhos-SP - E-mail: valinhossef@tjsp.jus.br 
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min 

DECISÃO 

Processo Físico nº: 0006638-11.2001.8.26.0650 

Classe - Assunto 

Requerente: 

Executado: 

Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano 

Municipio de Valinhos 

Allegro Veículos Ltda (nova Denominação: Tivoli Veículos Ltda) 

CONCLUSÃO 

Em 18/09/2017, faço conclusão destes autos a MMª. Juíza de Direito Dr3 
BIANCA VASCONCELOS COATII. Eu, ili_ escrevente, digitei e subscrevi. 

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Bianca Vasconcelos Coatti 

Vistos. 

1. Fls. 224/226: Cadastre-se a Administradora Judicial, providenciando a sua 
intimação das decisões de fls. 169/170 e 215/216. 

2. Tendo em vista que, à época da penhora, o bem possuía outros ônus (fls. 27), 
apresente a exequente, no prazo de 15 dias úteis, certidão de matrícula atualizada do imóvel 

3. Diante da determinação retro, suspendo a avaliação imobiliária, que será 
realizada em momento oportuno. 

Comunique-se o perito, com urgência. 

Intime-se. 

Valinhos, 19 de setembro de 2017. 

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, 
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA 

Em ________ recebi estes autos em Cartório. Eu, _____ (Escrevente), subscrevi. 



21/09/2017 PERÍCIA- PROCESSO 0006638-11.2001 - (ORDEM 951312008) - DECISÃO- EXECUÇÃO FISCAL ;:l; 3 (, 

PERÍCIA_ - PROCESSO 0006638-11.2001 - (ORDEM 9513/2008) - DECISÃO - íl 
EXECUÇAO FISCAL f 
VALDETE LOPES DA SILVA MAZIERO 
Enviado:quinta-feira, 21 de setembro de 2017 12:40 
Para: marcio@monacofontes.com.br 

Processo nº 0006638-11.2001 - Ordem n° 9513/2008 
Partes: Município de Valinhos X Alegro Veículos Ltda. (nova denominação: Tivoli Veículos Ltda) 

Sr. Mareio, boa tarde! 

Fica Vossa Senhoria intimado que por decisão proferida em 19/09/ p.p., foi determinado a suspensão da avaliação 
imobiliária agendada para 27/09 p.f., nos termos da r. decisão a seguir transcrita: 

"Vistos. 

1. Fls. 224/226: Cadastre-se a Administradora Judicial, providenciando a sua intimação das decisões de fls. 169/170 e 
215/216. 

·- Tendo em vista que, à época da penhora, o bem possuía outros ônus (fls. 27), apresente a exequente, no prazo de 15 
3S úteis, certidão de matrícula atualizada do imóvel ....... 

3. Diante da determinação retro, suspendo a avaliação imobiliária, que será realizada em momento oportuno. 
Comunique-se o perito, com urgência. 

Intime-se. 

Valinhos, 19 de setembro de 2017. " 

Atenciosamente, 

Valdete L.S. Maziero 
Escrevente Técnico Judiciário 
SEF - Setor de Execuções de Valinhos/SP 

http.s://correio.tjsp.jus.brkmaJ?ae= ltem&t=IPM.Note&id=RgAAAAC8nC3hxlwlRaxFL9oNOsrbBwDfs%2biaDwtOTriL%2fu5CjA7UAAAAZX.ONAADfs%2bi... 1/1 



Foro de Valinhos 
Certidão - Processo 0006638-11.2001.8.26.0650 

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO 

Emitido em: 27/09/2017 09:51 
Página: 1 

Certifico e dou fé que o ato abaixo, constante da relação nº 01 18/2017, foi disponibilizado na página 
3436/3438 do Diário da Justiça Eletrônico em 27/09/2017. Considera-se data da publicação, o primeiro dia útil 
subseqüente à data acima mencionada. 

Advogado 
Juliane Lima dos Reis Santos (OAB 169216/SP) 

Teor do ato: "Vistos. Melhor compulsando os autos, verifico que não houve decisão sobre quem deva 
efetuar o pagamento da perícia. Dessa forma, antes de se deliberar acerca dos honorários estimados pelo 
perito, se faz necessário o enfrentamento da referida questão. A análise dos elementos coligidos ao processo 
revela que a avaliação judicial foi impugnada pela parte executada (fls. 86/89). Diante da impugnação, o 
Ministério Público, autuando como "custos legis", requereu a nova avaliação do bem, o que foi deferido pelo 
Juízo, designando-se perito para tanto. Nos termos do artigo 82, §1º do Código de Processo Civil de 
16/03/2015, "incumbe ao autor adiantar as despesas relativas ao ato cuja realização o juiz determinar de ofício 
ou a requerimento do Ministério Público, quando sua intervenção ocorrer como fiscal da ordem jurídica." 
Assim, diante da disposição legal, cabe ao exequente arcar com os honorários periciais. No tocante à 
insurgência do Município em relação aos honorários periciais, importante ponderar que, de acordo com a 
jurisprudência, "na fixação dos honorários do perito, o juiz deve considerar o valor da causa, as condições 
financeiras das partes, a complexidade ou as dificuldades, bem como o tempo despendido para a realização 
do trabalho." (RT 826/302). Tendo em vista tais critérios e considerando que os honorários estimados no ano 
de 2006 eram pouco menores do que aqueles estimados a fls. 201/203, homologo a proposta apresentada 
pelo perito, fixando os honorários em R$ 3.500,00. Intime-se o exequente para que deposito o valor no prazo 
de 15 dias. Feito o depósito, intime-se o perito para dar início aos trabalhos. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias 
úteis para apresentação do laudo, a contar da data em que o perito for intimado para início dos trabalhos. Via 
digitalmente assinada desta decisão servirá como ofício de comunicação ao perito. Intime-se." 

Valinhos, 27 de setembro de 2017. 

Valdete Lopes da Silva Maziero 
Escrevente Técnico Judiciário 



Foro de Valinhos 
Certidão - Processo 0006638-11.2001.8.26.0650 

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO 

Emitido em: 27/09/2017 09:51 
Página: 1 

Certifico e dou fé que o ato abaixo, constante da relação nº 0118/2017, foi disponibilizado na página 
3436/3438 do Diário da Justiça Eletrônico em 27/09/2017. Considera-se data da publicação, o primeiro dia útil 
subseqüente à data acima mencionada. 

Advogado 
Juliane Lima dos Reis Santos (OAB 169216/SP) 

, 
Teor do ato: "Vistos. 1. A empresa Allegro Veículos Ltda. sustenta ser parte ilegítima da presente 

execução, uma vez que o imóvel objeto do tributo ora executado pertence à empresa Tivoli Veículos Ltda. 
Ocorre que, como bem ponderado pelo Ministério Público, a Allegro Veículos Ltda. foi declarada sucessora da 
empresa Tívoli Veículos Ltda., por sentença proferida no mês de agosto de 2006, e confirmada por acórdão da 
1 oa Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa tem o seguinte 
teor: "Falência - Ação declaratória - Sucessão entre empresas - Configuração - Constituição de sociedade com 
ativos adquiridos por seus sócios de outra 'iºm atividades encerradas pouco antes - Assunção apenas do 
passivo necessário para garantia das operações da nova sociedade no mesmo local e no mesmo ramo de 
concessão de veículos - Manobra quando aos endereços das sedes para dissimular a sucessão - Negócios 
realizados às vésperas da falência - Renúncia da anterior concessionária, depois falida, a indenização pela 
dissolução da concessão - Simulação e fraude em detrimento dos demais credores - Provas harmônicas e 
consistentes - Reconhecimento da responsabilidade da sucessora por dívidas da falida - Sentença 
suficientemente fundamentada - Ratificação conforme artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal de 
Justiça - Preliminar de não-conhecimento do apelo inconsistente - Honorários advocatícios sucumbenciais 
corretamente arbitrados - Apelação conhecida e não provida." (TJSP, 1oa Câmara de Direito Privado, Ap nº 
492.544.4/1-00, Rei. Des. Guilherme Santini Teodoro, 18/11/201 O) (grifo nosso). Assim, a executada Allego 
Veículos Ltda. é parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda. 2. Melhor compulsando os 
autos, verifico que os honorários estimados no ano de 2006 para a realização de avaliação do bem penhorado 
(tis. 107) não foram depositados até o presente momento. Assim, ante o decurso de tempo, nomeio perito o 
Sr. Márcio Mônaco Fontes, devidamente habilitado neste juízo, o qual deverá ser intimado para, em 05 (cinco) 
dias, estimar seus honorários. Faculto às partes a apresentação de quesitos e de assistentes técnicos 
(devendo ser informados telefone e e-mail para contato do respectivo assistente), no prazo comum de 15 
(quinze) dias úteis. A parte que formular quesito cuja resposta implique trabalho excessivamente oneroso 
deverá se responsabilizar pelo pagamento dos honorários correspondentes ao quesito, sob pena de 
indeferimento. No mesmo prazo, as partes poderão se manifestar sobre a proposta de honorários, nos termos 
do artigo 465, §3º do Código de Processo Civil de 16/03/2015. Se ocorrer oposição quanto ao valor da 
proposta de honorários, intime-se o perito para que se manifeste a respeito em 05 (cinco) dias. Feito o 
depósito, intime-se o perito para dar início aos trabalhos. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias úteis para 
apresentação do laudo, a contar da data em que o perito for intimado para início dos trabalhos. Via 
digitalmente assinada desta decisão servirá como ofício de comunicação ao perito (devendo o correio 
eletrônico ser. remetido com senha para acesso ao processo digital). 3. Apresentado o laudo, intimem-se as 
partes para que, no prazo comum de 15 dias úteis, se manifestem sobre o resultado. Intime-se." 

Valinhos, 27 de setembro de 2017. 

Valdete Lopes da Silva Maziero 
Escrevente Técnico Judiciário 

--~..,..--- - - -



Foro de Valinhos 
Certidão - Processo 0006638-11.2001.8.26.0650 

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO 

Emitido em: 27/09/2017 09:51 
Página: 1 

Certifico e dou fé que o ato abaixo, constante da relação nº 0118/2017, foi disponibilizado na página 
3436/3438 do Diário da Justiça Eletrônico em 27/09/2017. Considera-se data da publicação, o primeiro dia útil 
subseqüente à data acima mencionada. 

Advogado 
Juliane Lima dos Reis Santos (OAB 169216/SP) 
Jundival Adalberto Pierobom Silveira (OAB 55160/SP) 

Teor do ato: "Vistos.1 . Fls. 224/226: Cadastre-se a Administradora Judicial, providenciando a sua 
intimação das decisões de tis. 169/170 e 215/216.2. Tendo em vista que, à época da penhora, o bem possuía 
outros ônus (tis. 27), apresente a exequente, no prazo de 15 dias úteis, certidão de matrícula atualizada do 
imóvel3. Diante da determinação retro, suspendo a avaliação imobiliária, que será realizada em momento 
oportuno. Comunique-se o perito, com urgência.Intime-se." 

Valinhos, 27 de setembro de 2017. 

Valdete Lopes da Silva Maziero 
Escrevente Técnico Judiciário 



\ 
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27/09/'2017 Lida: PERÍCIA - URGENTE - PROCESSO 0006638-11.2001 - SEF - VALINHOS 

Lida: PERÍCIA - URGENTE - PROCESSO 0006638-11.2001 - SEF - VALINHOS 
Paulo Henrique Fiqueiredo Bruno da Silva [paulo@monacofontes.com.br] 
Enviado: quinta-feira, 21 de setembro de 2017 15:01 
Para: VALDETE LOPES DA SILVA MAZIERO 
Prioridade:Alta 

Sua mensagem 

Para: 
Assunto: PERÍCIA - URGENTE - PROCESSO 0006638-11.2001 - SEF - VALINHOS 
Enviado: quinta-feira,21 desetembrode201715:02:15 (UTC-03:00)Brasília 

foi lida em quinta-feira, 21 de setembro de 2017 15:O1 :52 (UTC-03 :00) Brasília. 

https://correio.tjsp.jus.br/ONa/?ae=ltem&t=REPORT.IPM.Note.IPNRN&id=RgAAAAC8nC3hxLwlRaxFL9oNOsrbBwDfs%2biaDwt0TriL%2fu5CjA7UAAAA .. 1/1 



27/Cf.3/2.017 Lida: PERICIA- URGENTE - PROCESSO 0006638-11.2001 - SEF - VALINHOS 

Lida: PERÍCIA - URGENTE - PROCESSO 0006638-11.2001 - SEF - VALINHOS 
Marina Giaretta Scomparin Fontes [marina@monacofontes.com.br] 
Enviado: quinta-feira, 21 de setembro de 2017 14:03 
Para: VALDETE LOPES DA SILVA MAZIERO 
Prioridade:Alta 

Sua mensagem 

Para: 
Assunto: PERÍCIA - URGENTE -PROCESSO 0006638-11.2001 - SEF - VALTNHOS 
Enviado: quinta-feira, 21 de setembro de 201 7 14:04: 11 (UTC-03:00) Brasília 

foi lida em quinta-feira, 21 de setembro de 2017 14:03 :59 (UTC-03 :00) Brasília . 

. \ 

https://correio.tjsp.jus.br/CJNa/?ae=ltem&t=REPORT.IPM.Note.IPNRN&id=RgAAAAC8nC3hxlwlRaxFL9oNOsrb8wDfs%2biaDwt0TriL%2fu5CjA7UAAAA . . 1/1 



27/00/2017 Retransmitidas: PERIC IA - URGENTE- PROCESS00006638-11.2001- SEF -VALINHOS 

Retransmitidas: PERÍCIA - URGENTE - PROCESSO 0006638-11.2001 - SEF -
VALINHOS 
Microsoft Outlook 
Enviado: quinta-feira, 21 de setembro de 2017 12:44 
Para: VALDETE LOPES DA SILVA MAZIERO 
Prioridade:Alta 

A entrega para estes destinatários ou grupos foi concluída, mas o servidor de destino não 
enviou uma notificação de entrega: 
marcio@monacofontes.com.br Cmarcio@monacofontes.com.br) 
Assunto: PERÍCIA - URGENTE - PROCESSO 0006638-11.2001 - SEF - VALINHOS 

https://correio.tjsp.jus.'or/CJNa/?ae=ltem&t=REPORT.IPM.Note.Relayed.DR&id=RgAAAAC8nC3hxlwlRaxFL9oNOsrbBwDfs%2biaDwt0TriL%2fu5CjA7U.. . 1/1 



Em .. 1f.~J.~J~f. .... ~ da oU11 ~ 
f· .. r . ...-. ,, .... J • ~ ··••• ••••• 

\; j .V jl .... , :)\J•: •;. .. : ~f'(t:..tto ct /\ r_ __// ~ . '.~ ' " .~· -~ ... -~ ........ / ~V . ·····~'-
[: .. .... .... , ., ,, ..... ..... . 

u •.. •• ,,, , .. •.. •• , . ........... ·· ut:.sc r. 



Em .... 1 .. 8aJ .. r.~TA , 
recebi cet~s uto .......... ........... . de •• s em Cart'ri ...... . 
Eu o o . . ........... . ,,, ............. . ...... .. -Eecr sub ·· ser 



JUNTADA 
E'lrl; ..... . J .. ~1.2 .. 1 .. 7 .................... {i.e ......... ' 

juiito~e ~~ ~os. /;.:, .. ····· ·· ·· ·· ············ ··········· 
... ....... . .. ~ ................. que ~guefri). 
Eu,....... . . ... ................................. . E.ser. Sub se. 



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS 
ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E INSTITUCIONAIS 
DEPARTAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL 

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DO SETOR 
EXECUÇÕES FISCAIS DA COMARCA DE V ALINHOS 

PROCESSO N º 0006638-11.2001.8.26.0650 
EXECUÇÃO FISCAL nº 9513/2008 

O MUNICÍPIO DE VALINHOS, através de seu Procurador infra
assinado, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL que move em face de TIVOLI 
VEÍCULOS LTDA, perante esse MM. Juízo e Cartório respectivo, processo em epígrafe, 
vem, respeitosamente à presença de Vossa Excelência, requerer a juntada aos autos da 
documentaçào anexa, bem como a abertura de vista ao exequente. 

OAB/SP nº 283.174 

Termos em que, 
Pede deferimento. 

Valinhos, 07 de dezembro de 2017. 

ALEXANDRE PALHARES DE ANDRADE 

PROCURADOR 

OAB/SP nº 158.392 

Dados da petição e situação dos débitos conferidos e sob a responsabilidade do servidor Mareia Ap Ramalho, 

matricula 65.767. . C!L{tj(jt} 
Letícia Barbosa 
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OFICIAL DE REGISTRO DE IM OVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS, 

CIVIL DE PESSOA JURÍDICA E CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS 
E DE INTERDIÇÕES E TUTELAS DA SEDE 

Antonio Ilson da Silva Mota 
OFICIAL 

Registro de Imóveis 
Valinhos 

..___ 

Rua Francisco Glicério nº 161 - Vila Embaré 
Valinhos - SP 

Fone: (19) 3871-9090 
Oficial: Antonio Ilson da Silva Mota 

) 

CERTIFICO e dou fé, a pedido de parte interessada que, revendo os livros de registro 

a nosso cargo, NÃO CONSTA até a presente data, abertura de matrícula ou ficha 

complementar do imóvel: Auro Estr. Francisco Von Zuben, Lote 3 da área B, da 

Quadra II, Chácara das Nações, nesta cidade e Comarca de Valinhos-SP. 

4) referido é verdade e dá fé. Certidão lavrada e conferida por~- iK, L'lf "Q 
Valinhos, 06 de Dezembro de 2017. 

O Oficial / Substituto do Oficial. 

~ OFICIAL DE REGISTRO DE 
IMÓVEIS DE V ALINHOS 

fntegra a circunscrição desde 17 de 
abril de 2006, tendo integrado 
anteriormente à circunscrição do l º 
Oficial de Registro de IIDoveis da 
Comarca de Campinas - SP. 

/ 

Pedido de Certidão nº: 52.161 

4~0--~· 
Vinícius Andreoti de Oliveira 

Substituto do Of1c1al 

OFICIAL DE REGISTRO DE 
IMÓVEIS DE V ALINHOS 

EMOLS 
ESTADO 
IPESP 
R. CIVIL 
T. J. 
ISS 
MIN. PÚBLICO 
TOTAL 

29,93 
--0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

29,93 

- Custas e Contribuições Previdenciária 
Recolh idas por verba 

Rua Francisco Glicério, 161 - Vila Embaré - Valinhos/SP - CEP: 13271-200 
Fone/Fax: (19) 3869-5319 - www.cartoriovalinhos.com.br - e-mail: cartvalinhos@lexxa.com.br 

1.. ""Q E A Ti: ..,up O - E o 
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PODER JUDICIÁRIO 

São Paulo .... 

Setor das Execuções Fiscais da Comarca de Valinhos - SP. 

Ordem de Serviço 01 /08 - S.E.F 

INFORMAÇÃO 

Verifico nos autos que, em cumprimento à Ordem de Serviço 01/08 deste Juízo, 
devo executar a(s) providência(s) a..Qiante assinalada(s). g;; 

Valinhos, /'/ '1 I 12 /2017. Eu, Ariadne de Biagi Labaki Rodrigues-
escrevente técn ico judiciário. 

(j)-Dê-se vista dos autos ao( à) exequente para manifestação. '=? 1Y\ tJ 
2 - Atenda-se a cota do(a) exequente: ------------ ----
3 - Expeça-se o mandado, conforme requerido. 
4 - Desentranhe-se o mandado, conforme requerido. 
5 - Expeça-se a carta precatória, conforme requerido. 
6 - Desentranhe-se a carta precatória, conforme requerido. 
7 - Expeça-se o ofício, conforme requerido. 
8 - Reitere-se o ofício. 
9 - Expeça-se a carta de citação, conforme requerido. 

1 O - Expeça-se a carta de intimação, conforme requerido. 
11 - Lavre-se o termo, conforme requerido. 
12 - Expeça-se o edital, conforme requerido. 
13 - Expeça-se o mandado de penhora. 
14 - Expeça-se o mandado de constatação / reavaliação / reforço de penhora. 
15 - Expeça-se o mandado de substituição de penhora. 
16 - Designe(m)-se data(s) para leilão, expedindo-se edital nos termos do artigo 22 da Lei nº 
6.830/80 e a Súmula 128 do STJ, intimando-se o(a/s) executado(a/s) por carta, e pessoalmente 
o(a) exequente. 
17 - Considere-se suspensa a execução, nos termos do artigo 40 da Lei nº 6.830/80, pelo prazo 
de um (01) ano, intimando-se a(o) exequente. 
18 - Aguarde-se em cartório pelo prazo requerido ( dias), dando vista 
à exequente após seu decurso. 
19 - Aguarde-se em cartório o pagamento integral do débito ( ). 
20 - Intime-se o(a) depositário(a) a apresentar o(s) bem(ns) , sob as penas da lei. 
21 - lntime(m)-se o(a/s) executado(a/s) para pagamento das custas processuais, no prazo de 
trinta (30) dias, sob pena de inscrição na dívida ativa estadual. 
22 - Dê-se vista dos autos ao(à/s) Embargante(s) para se manifestar sobre a impugnação / 
petição e documentos apresentada(os) pelo(a) Embargado(a). 
23 - Dê-se vista dos autos ao(à/s) Embargante(s) para requerer o que de direito e do seu 
interesse, no prazo de trinta (30) dias. 
24 - Dê-se ciência às partes. 
25 - Dê-se vista dos autos às partes para manifestação. 
26 - Dê-se vista dos autos ao(à) representante do Ministério Público. 
27 - Cumpra-se o deprecado, nos termos do Comunicado CG nº 1307/07. 
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Foro de Valinhos 
Comprovante de Remessa 

Lote : 650.2018.00010945 
Remetido : 11/04/2018 

Tipo de carga: Processo 

~ 
yV 

Emitido em : 11 /04/2018 - 11: 11 :39 
Página: 1 de 1 

Origem : Cartório SEF - Setor de Execuções Fiscais 
Destino : Juliane Lima dos Reis Santos 

Ord Processo --- Classe 
· 1 ~06638-11.2001 .8.26.0650 j-E-x-ec_u_ç-ão-F~is_ca_I ___ ~-'"""""" Partes rinci ais Volume

1
r lhas 1 

Municipio de Valinhos x Allegro 
Veículos Ltda (nova Denominação: 
Tivoli Veículos Ltda 

Total ~ : 1 
• 

Recebi~~ em JL10~1JJ! Hora : _-._._ Por : f/,,t.tt afrtf 

rt;;iJ lff1. Z/6 

Assinatura :~ 

. 
Em.~. <J<l .. .. o .. ........ ....... de~<O 
rect.;.,i e s ª :: m Cartório. 

Eu, .Q)~~ ..................... E~-er. , subscr 

-- - ------------- ----~ ------·--------
SAJ/PG5 SOFTPLAN 



_. D ~h .4r 2mt~DA 
i"l., . . .. ...... . k_.............. ,.1,., ............. { . •; .... , ...... 

. tf:~~ a e..,~~~ .. '.ltO~ J:)Ll ' c(i:J JJ .n .. 1rorQ 
1 - .f\. \ . , . -wrT·· 

........ ....... ......... ~.. .. ............ :.: .. .,.. : · ~ 1.) . .. . . .................... ~ . . ,.. 
•. • . .. ............. .L .... , • ., ... ·..,e. 

-



Juliane lima dos Reis Santos 
Síndica/ Administradora Judicial 

OAB/SP 169.216 

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DO SETOR DE 

EXECUÇÕES FISCAIS DA COMARCA DE VALINHOS/SP 

Autos do Processo sob nº 0006638-11.2001 .8.26.0650 

Execução Fiscal 

A MASSA FALIDA DE TIVOLI VEÍCULOS LTDA, através de sua 

Síndica subscritora, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, nos autos do 

processo em epígrafe, que lhe move a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS, 

requerer que seja deferida a avaliação do imóvel matriculado sob nº 56.541 , do 1º 

Cartório de Registro de Imóveis de Campinas, pelas razões de fato e de direito, a seguir 

demonstradas. 

Por primeiro, importa contextualizar que, antes da arrecadação do 

referido imóvel à massa falida, esta Exequente, através da presente execução fiscal, 

alcançou o registro da penhora sobre o imóvel. Entretanto, este não é o único ônus que 

recaiu sobre o imóvel, antes da arrecadação, conforme doe. 01 , confira-se: 

• Penhora pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo, em 

20/04/1994, referente à execução fiscal sob nº 181 /92 (0000403-

43.1992. 8.26. 0650), no montante de CR$ 160.083.694,35 (cento e 

sessenta milhões, oitenta e três mil , novecentos e noventa e quatro 

cruzeiros reais e trinta e cinco centavos).; 

• Penhora pelo Sr. Uilson Franco, em 12/12/1995, referente à 

execução sob nº 2.119/95, no montante de R$ 341. 734,29 (trezentos e 

quarenta e um mil, setecentos e trinta e quatro reais e vinte e nove 

centavos); 
1 
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Juliane Lima dos Reis Santos 
Síndica/ Administradora Judicial 

OAB/SP 169.216 

• Penhora pela ldea Comunicação Integrada Limitada, referente à 

execução sob nº 572/95, no montante de R$ 90.593,95 (noventa mil, 

quinhentos e noventa e três reais e noventa e cinco centavos). 

Ainda, no que toca à Execução Fiscal Estadual, pende a necessidade de 

localização dos autos do processo 0000403-43.1992.8.26.0650, cuja execução, ao que 

parece, foi extinta, tendo em vista a seguinte anotação da Serventia no andamento 

processual, constante do e-saj: 

11/09/2012 Aguardando Expedição 
(M.U.) Levantamento de Penhora 

Registre-se que, não obstante conste do andamento processual do e-saj , 

que o referido processo se encontra no cartório do Setor de Execuções Fiscais da 

Comarca, a Serventia, embora diligentemente esteja há meses tentando localizá-lo, não 

logrou êxito em encontrá-lo até a presente data. 

Ocorre que, pelo andamento dos autos é possível constatar que há 

determinação para a expedição de levantamento da penhora constante na matrícula do 

Imóvel (R.3/56.541 }, neste sentido, esta Síndica está se empenhando para regularizar 

a situação referente a este processo, com levantamento da penhora, de forma a 

viabilizar junto à Prefeitura Municipal de Valinhos, ora exequente, a alienação do bem 

e, por consequência, o pagamento a todos os credores. 

Ressalta-se, neste ponto, que o imóvel, dada a sua excelente localização, 

possui valor significativo, no mercado, podendo ser superior a R$ 5.000.000,00 (cinco 

milhões de reais) , montante que sobeja, até mesmo, a previsão da totalidade dos 

créditos tributários , conforme apontado no Quadro Geral de Credores, juntado aos autos 

do processo nº 0000845-04. 1995.8.26.0650 (doe. 02). 

Logo, restarão apenas mais duas penhoras, que, por outro lado, referem

se à credores quirografários e que, portanto, não possuem preferência ante ao crédito 

tributário desta Exequente. Assim, verifica-se que, embora conste na matrícula do 

imóvel outros ônus, estes não são capazes de impedir a avaliação e posterior alienação 

do bem. 

2 



Ju/iane Lima dos Reis Santos 
Síndica/Administradora Judicial 

OAB/SP 169.216 

Posto isto, o que se requer é que seja deferida a avaliação do referido 

imóvel, visto que, já fora depositado por esta Exequente, o valor de R$ 3.500,00 (três 

mil e quinhentos reais). referente aos honorários técnicos periciais para tal diligência. 

Nestes termos, pede e espera deferimento. 

Valinhos/SP, 24 de abri l de 2018. 

Juliane Uma d/r;tfru,,tos 

Síndica - OAB/SP 169.216 

3 



~ · 
1 

'" 

r 
,.. 

---..,, 

"-d U'> 
<! 

I ~ z 
f t~ o. 

~ 
, ~ <! 

' º (.) 

u · w 
o 
<i 

~ e.; 

~ a: 
<( 

~ 
~ o 
:::.;:::. o 

"""" = 
~ 
~ 
~ • 
,-...,. l "f} 
"'-:; ! ~:;1 

· ~ . " 1 • -.::: 
! ~ 

~-J 

"" 

'-o 
' ~ 1, 

"' Q 
o 
~ , 
(1) -.... 
(!J 
~ 

l ct: 
1 UJ 
I Q 
o ..._,,, 

~ 

~ 
tt 
~ 
o. 

"""" 

o 
:i: _. 

g ~ 

e:: < 
"' > 

....1 

lo< iJ, 
"" ..,; o <> z :::;: 

> 
....1 
w 
li 

o 
-' 
:::> 
<! 
e.. 
o 
-d: 
(/') 

w 
o 
o 
o 
<t ... 
(/l 

l.U 

_J 

<{ 
a: 
w 
o 
o 
a: 
1-cn -o 
w 
a: 

...J 
<t 
õ 
~ 
o 

OI-~ 
~--------F-L~S--.... 

.., 
t 

f'· •;! - --

(MATRÍCULA ;(- 5654~ ~ .lí""'
tMÓVEL ============~~'~c~1:c~: ~:::~~==~~~~==-:::: 

Nº CADASTRO 

G~E2A DE TEP.?.AS, com 9.555,44m2 ,designada pelo núme

ro 3(três), integra~do te~ras ca ~ea reservada "B", constante da pla~ 

ta do loteame~to •chácara das Kações ~ , municipio de V.A.LINHOS, comarca 

de CAMPINAS , 1ª Circ~~scriç~o !mobiliári a, nedindo e confrontando:pela 

frente por 59 ,81~, co~ a auto estr~da Franc~sco Von Z~ben; à dir eita 

de quen do lote ol!!:: par~ e a..:·::o estrada Frer,c:.s=o Von Zuben , ;;:or 

15,00m; 16,70~ em c~rva ; 73;:2~ ~ 1~ , 9~rn con ~ estraàa :, no fu_-id~ 

PROPRIETÁRIO : 

a SSql:.erãa 

JOS~ DA ~i~!~~~ LO?ES , bras ileiro , indust rial , RG. 
nOJ . 050.809 1 C?~ . nQ 134.057.728/34 , casado c.orn 

CEL!NA JUNQUEIRA LOPES , rasiêe~te e doniciliado nesta cidade à ..... ~.;;..;.;"'"-~.;;....:::..;;,.;;;;...;;;;.;=-"~=.;:;..:;..;;=:.. 
i r i:a . 1 

: j 

Boaventura do Amara:., ~o 1146 , l5Q andar.--- { Ti:tulo aquisit ivo: R. l / 

21.192 de 07 de deze!!'~r~ de B79 ) .-0 - CAMPINAS , SP. , ~ 2 O T 1988 
(AAM) .- O escrevente au•.o=.:.zaêo , Leo

NrTC 
nardo Albrecht . - C Ofici a l do Registro , 

R.l / 56 . 541. ?ela esc=itura pú.!:>lica~d;a~t:a~c:a~~~i=~e~~~:;;;;:::=.11o11o ..... ~de 
1988 1 liv=o ~.::1-e_.-c 1145 , fls . :l~ do lOCartório de No--

. . . - . ~ i r-t'! i ~~ . ~ tas desta c:.dade, :n:.crofilr-~~a so.o n'!!..'?lero - u v ~ v O , os ;;>rop :::-.:.e~a 

rics, JOSt DE tau DA) FÃ'!:I~3i. !.:0PJB, j á qualificado e sua esposa CEL!NA 

JUNQUEIRA LOPES , do ~a= , RG. n23.09i . 863-SSP-SP. 1 brasilei ra, VENDERAM o 

imóvel oelo or~çc da Cz.$ 1 .COO~OOC,OO ' Wll milhão de cruzados) , a HOLGER 

JOS~ XA~rER , -~rasi:e~=o , êi ~=~~~. à.a er:.pre s a , RG ~nQJ.811. 474-SS~-SP~, 1 
~saque no verso~ ~ 

---ôNus--- ·------------- -------------
Rc3/~. 541 - Pel~ ~::--esente '!.-E> Sist~!i o i t!Ó-.; e: ~es~e e.~tr!e::~la é / 

l l ~ _g .2 ! ! ;2 2 -pel9 lltZEi.mA.. .PÚm.lCA ·~ ~ADO~ a 
fim de garantir a execução êe d~~'ida fiscal nc mootente de CRS-160. 
083.694,.35, nos terc)os de Kt:.2''!.ADO JUD!CIAL dai:$1do d.e 20 de abril de 

1.994 { Microfilme ~º 207. 162 ) assinado p ela M.Jn!za de Di:i:-eito / 
Substs. de 2_.! .. Ve ra ê.o Fcro Di.s~~ita! de Vs!inhos~dea4;., Co:i:erea , com 

~ulcro nos autos de ~ção ce rtxeeuçso fi scal ( ?rae.181/92)~ mo~-i.da/ 

pela exeqt!ente .acima re!eritls 11 contra a " Pronrietárte "~ i'!voli vej 

eul.os Ltds. 9 ten.do sido noQesdc ~Depositário dos bens •, o sr. Narco 

cê.ser Xaner( RG u .. !~.6!2._~o / Ce~ines~ *4 JUL 1994. o I 
Escrevente .Aut. ~~ (:;,euro dos Santos F.atis 
ta) .Em t e;:po, es~la~~a-se ~~:~- s ação de e:ecuçãc fiscel foi i.ute_i- · 

posta pela FAZENDA ?'Õ'5.T.!CL W NSTADO DE SÃC ?ADLO. cuja dene-minsçi.:> ·· 
foi ~eucionade de moeo ineo'Z?1etc~ no início êeste regist:ro.Dets / 

i 
i 

Visi..;;...zsyac c.~;;cnív'.Ezaca :;eia Ce-:ra: qeg,sT<!oc·es .:e lr:iói;eiSí\' Jú'.regis!radc•es.org.br)-Vls;;alizado em;22/9!201 7 1 2:0~:25 
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IMÓVEL 
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,,,--AQUISIÇÕES , 
CIC.nQ014.276.368/34, casado antes da v~çenci~ éa I.ei no6.51Sf71, no f 
r · d n\. - d ben ir.li" n-,. Tl"' -l:'e~ ~ ~""- -:;o -,.,.,. "" "T""'"" (• • 1 - S9l.llle e CO!Dllhuao e s, com ·-~'""-"" a.J::. <.1-- '-'l:> -=--~.!.= ...... -..v~ .... 1 Dras.=. i 

1eira,diretora de empresa,RG.n94.447.268-SS~-SP) , residente e domici- ! 
liado nesta cidade, à Avenida Andrade Neves ,r.22655 , aparta~anto 82 

· 1 2 O Sê T 1989 • !»-'-1 e e~crever..te autor hado • 1 
S~.,.,. , C-.arale~ ,.lba=~o dos Santos . - i 

C..?o.MPINAS , SP. I 

tk..J.N= Z{. de 
I'.' 

:t'.2/56.541. Pela escritu=~ p~:~ca -~tad~ :!e :o de ab~il êe 1989 , ! 
livro número 1162 , ::s . 1': àc. l~C.artório de ~otes desta ! 

c~dade,microfilmada sob número k ~~ S-5.2 . :>s proprietários , BOLGER j 
J~S~ X.~V!BR e sua esposa ?~-~A ~E :3S3S P~3:~ X..~V!ER,CiC . r.Ç0 16.240 • 1 
~7 S/O ! ,já qualificados,VEKDE..~~M ~ , _5ve: ~e:~ p~~ç~ de NCz. $2.700,00 - 1 

'.S:;is mil e setecentos cruzados nov-osj, ~ T:·..-c:: l~ICULOS LTD~~- ,cc..c - Í 
:€1' nOS1.862. 55SíOOOl-83, cc~ sede i Ãv.:nvez~éa nC654. bairro 7era - - i 
~"--- i - - e V .. .; h i s- ..... ª' -.-: ... ...... .... <:~ :- r 'F' "989 ( 11 "J<.·~ o J ~ - ·-Z ,:ia c_c.aae ae a ... _n os . :::- .w~-.:--·-n..::>,..--. , ~ ~ v- • :-_-:.:.·., . - es- ~ 

:::.::::\.·e::~e a.:-.or:..zadc r tar~ ..,;. ~<:··b..~ 's~::e.:.c:c A.:bertc écs: ~ 

---~-õNus~~~----~...,.-~~~~~~~~~~~--~~~---

=-etro. O E.se. Aut. _ _.~...,..-~,. .. ___ -_0_~_··_7_·_._. ___ ~ ( !:au~ ~cs Se.E - : 
tos Batista). l 
Ra4/56.54l. O imóvel foi A..~S'l'ADO em 1 7 ce ag~sto da 1.995. ;-.ara ga- j 

·rantia do pagamento de uma dívida no valo r d~ R$ 3~1.734,29 , cobrada! 

no processo de Execução n2• 2.1!9 / 95 ( 9~~ Oficio) ~ em ~ue f.igur~:1 

como exequente, Ull.SON PRANCO;-orasilei=·o !t ~sado , advoçado , CJAB./SPI 
n_2. 77.734, CPF/KE n2. 012 037 ~68-~~, com ê scritório à A~en~da Moraes 

salles, no. 2.244, Nova Cam~inz:s , n~sta c~&ace, a como exeeutada:f 
'!!VOL! VEtCULOS LTDAo * tudo- confc::-m~ Ro '."'.iãwO::a:~o d.a t ado de 12• de fe-l 
vareiro de 1 . 995, assinado pele cr. Luts . =~a~cisco Agu!lar Cortez~ 

~~ Juiz de Direito titular ãa 9a. Vêra C!vel c asta com.arca , ::::úcrofil
~ado neste cartório sob número 21S~2Sl ~ Fo~ ~ce.eaàc fiel êe:90sitário 

o próprio exeq-~a~te, ~rQ 3~1son ?~anco. e>_"U'INAS, 

o esc~evente ~~~orizado do 
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(MATRÍCULJ:J t:•-5s-_ 5---::. -."'~ 
' =:=:=::::::::::::::::·:j_\.....::::.~)f~i~~·a~t:::::::;:=::=:=::::=~~êE~~==~ 

5/~~: Fica ?Er:?..OR.ª.DO o i;~vel o:o:eto desta matrícula, para :;;; ga

ntia da execução õe :!:lla civi~a ~o v2!or de ~$90 .593,95: em cumpri
nto a ~andado~ da~eco de 3: ~e agos~o d~ 1~~9 5-... assinado pelo Dr • 

•··' 1 l b . - . • . . - l .. -Car_os A ar~o ~º Sº ~. V:o-~~~ê ~ ~ . Jaiz ae J~~eLtO ~Q .!• ~ara ao 

i ~--·-·_:. ~d-~. ~~ • Foro Distrit a l ~~ y·.;.::..::: :cs ~S:st.a. ~~t:i.arca , __ -- ~os ~:.!\:::rs -- ~ 
í 
~ 572 / 95 , em q<..!e f.:.ç;~::::z.; c::r:-~:; :.:r-

~~:':'A!)A , e c c ::;::> exec::..~~ :::::~:_: ·:;;:c:·:.os LTD-A.; as t ando e Autc :ie ?e-

' ::..' 

~ ... sit.á:'io 

Cô~C de- ~-~
à 1 · e r.C:ereç o 

~esta c~dade ~ Os do-

mic~~f;_ :.rna so~ n . 2:Ló o574. 

~~ 
(Lauro dos Sax::.tcs 3~~ista: .. 

'-.:.t 
AV.6/56 .S41: O arresto , ob~E~o êo ?.. ~ cesta ~:~~~cula , =ica ccr:ifexi~o 
em PENBOM, ~ :::i:m-P_ ~imento ac ~:_aneadc Juáici~l , d.ata.do ã a 11/:2/!..995, _ ___, 
microfilmado sob nv 2!.8. 7!.8, e xj?edido ?elo MM . J uiz de Direito d.a 9a . 

Vara Cível desta Comarca, nos au~os da Ação de Execução que Uilson 

v~~c~:os Lt da., processo nQ 2. 119/95 (9º o
Feve reiro de 1.996. O e screvente autorizado: 

.(;csé Beneãito S. Possati) 
--~r:::~--"1'1-------~~~ 

===;:..:;.o'-'00=~ :é de julho de 2.r~, t=ara garar.& a ~-ação de 

uma divida do vs.!o;:- tle ~.033,72, r..:;;. :e:-u:.zs da C-"'Ttidão Õ"'"""~·.,. de 27 de fe-·."ereiro 6 2 .0-:>4, 

expeâiàa pelo D'..retor Téoricr:; àe ~~ ~ Te:-ceiro Oficio Judicial do Foro Distrital de 

Valinhos. desta co.-rr;;a.~ e:.e ~"'.pir:as, exr.,e-'~'O ncs e:utos d2. ""Vàº de EXECUÇ.i.O F'iSCAL, qi.ie 

o ~lciPIO DE VA!L\'E08 ~ ~l.JRA :'O MUNIC!?iO DE VA.UN'.hOS move contra 

TIVOU VEÍCú~ L7Df>_ :_~~oSO ~·. 173/Clj, te.·.:io. sido :001- f>.c "o depositZ.r:v o Dr. J:m:...~ 

F'r-d!co, RG. nº 2.534:!!7 SS?/ SP., C?.Y. ~4.498.Z.88·'72 &crett.zfo de Negócios J u:'"..ôiccs da 

exe..:-i.:ente. A sluciriz ~ . .::;,-.. !':i :.:;:~:::::::-::::-'\:::e :?~ Registro so~ :-.". 298.956. ~ 
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(Eroeldo Soares Ce Fa:.ila; .:) es::Te\'~~ S.~::C::'<-é-G :::o Regi:.- J -: 

(Lauro dos Santos 8atiste: . 
,\y.8/§6..541: O imóvel fui .12R-:!Ç+2A.DO ms autos da ação e~ fa;!ncia da p:-oprietã!"'z. - TIVO!..! 

VE1CULOS LIDA tproc.0764/ 1<]95), de e.como cc..-n a~to de arreca.àe:çào. datado de 24 de janci.~ tle 

2 .006, aa>mpallharlo de Ma.-rl<>~ datatla ..ie C3 de n::a.."'l;C) de 2.006, as~ pe!o Dr. Ma.."'Celo da 

r Cunha Be.rgô, MM. J '!.!iZ de Di..-eto ~ Pr' .... -ne~ Vara. Judicial de Vali.n.hos, ~ctado neste cartõrio 
1 

sob o ~ 3~~~,-..!".ia.s, 22 de m a..'"QC) de 2006. {CAN}. O ese!everite &u !ori..zado: 

~~;;;;;::~=.:::~::;....;:;;........::= {1 ~~-e dos Sa.'?=:;s Ea~sta) 
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.. LJVRO Nf! 2 - REGISTRO GERAL 
; matricula 

i 56.541 

.;..v.S/56~: A escritt.Jração dos !a;;ç:ê.TI&1-: :..:.~ :>a~s~ 2 ~::-.~ .. :::.r. 2 P'rtir d:::s:2 :::vernaçã~. aper.2S :.I:.-:z. 

~-=quênc a de fichas, com õ ienurr.ereç.~~ :.::s f'l:l':zs ie ::-r.é,1sis aquisiçê6s e ~.1us, e a l:iut!iiZE:;Zo cie 

ss::revente auto!"'.za::::: 

I 

_,;,; ,::.ui5S.=4~: Ccl"i~. ;ne ?ro~c~:o de :r. c. :~·:c. .-. :j!i:~<::::z :-·-. ~( ~ 7:2.0916.0C.2~7330-!A-24J, ;aço wi:srõr 

:·.:a. por c;dem cio J~.izc da 1 ~ Va:2 '::-:> --s:.:z.hc ::s ·:a·.; ) '.:-::as. ~o! decre~e::&: s IND!S~:;, •;;3~ '... .'.:;'..'D~ 

--·----·----- - - ------ - -------



~\ 
QUADRO GERAL DF CREDORE:S - Tivoli V c iculo5 Ltda. 
~- ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Massa Falida de Tlvoh Velc:ulo<t Ltda 

Prote'5o n• 0000845 04.1995.8 2G.0650 

Data da Quebra 03/04/1996 
•Data da Planilho:02/04/2018 

17,236328 
67,118 1676 

Valore\ para o Jt Rateio (atuallz. até abril/2018) 1 

l-~ 

Geraldo Pollronferl 
Marlcno Fclipe /Slndlcnto 

Walter dos Santos 
lullo Ccsar Rafael 
Romeu Carnlclll Junior 

Antler).on RafJcl Glacullo 

A•IKCllta Siiva de Carvalho Guerra 

Processo Habilitações de 

Crt!dlto / Execuções Fiscais 

OOJ 0340·5 2. 2007 .8. 26.0650 

0010337-97.2007 8 26.0650 
0010337·97.2007.8.26.0650 

0010341 H.2007 8 26.0650 
0010337-97.2007.8.76.0650 
0010338 82.2007.8.26 0650 
0010343-07. 2007 .8. 26.0650 

00 10338-82.2007 8.26.06~0 

1111 

Principal 

L 
R$ 9 714.98 

R$ l0.7%,0l 

R$ 9 48ú.84 
R$ 26 647.97 
R$ 11.255.00 

R$ 6.916,48 

R$ ,r; '29,50 

RS 1 711,Jl 

Data do Cr~dito 

l 
ou da última 

atualil. s/Juros I 
01/12/1999 

01/07/1998 
01/09/1998 
31/08/2000 
27/04/1998 

18/10/1999 
02/07/1996 

18/JO/J999 

r 
fndice da 

da ta do 1 

crédito _, 

IA l i 

Atual. pelo T JSP 

até a quebra 

103/04/96, 

2 l, J24276 N~o •1>llcávol 
19, 112538 Náo ophc.!vol 

19.618536 N.Jo aplttJvol 
21.82 !053 Náo aphc.!vel 
19,51 1967 NJo aphc.lv('I 

20. 728563 N.io aphc.lvol 
17.853637 Nno aphc.!v<•I 
10, 728563 N~o aph<Jvol 

(Bl) 1· _E!_ -- 1 
Vir dos juros de 

• • • Sub1otal (A ou Al • Valor Atualizado de 
0,5" ou 

1 , Bll até a quebra 1 A ou Al • pelo TJSP contratua $ atll: a 
[ quebra 10~04196 1 l~~-o::_~61 _ .. a té abril/18) 

1 

Wll 

N~o aplicável R$ 9 714,98 R$ JJ.218,54 

Não ophcável R$ 30.796.01 R$ 108 245.07 
Não aplicável R$ 9 486,84 R$ 32 825.21 
N~o aphc.ívcl R$ 26.647,97 RS 82 897.41 
N~o apl1dvcl RS 11.255.00 R$ w 155.88 
N~o aphc~vcl RS 6.936,48 R$ 2 2.115,';I 

N~o aphcAvcl RS 25.229,50 RS 95 925,59 
NJo aphcavcl RS 1.211,22 R$ 4 Oll.99 

Valores a Incluir 
no QGC 101• 0 1) 

RS 31.218,54 

RS 108.245,02 

RS 32.82S,2J 

RS 82.897,41 

RS 39.155.88 
RS 22.715,51 

ns 95.925,59 
HS 4.031,99 MI Lúcio Müller Blonchlnl ladv. Andcrson R. Glacullol 

Sfndlca - remuneração (Juliano Uma R. Santos) 

LTotal dos Créditos Trabalhistas 1 
- ·- · _ _ Pf'r C:t·ntu.•I ot '>I'' rh• 1.- ·m11Mtfo iwlo h1110 

- ____ l_ e!-
lunl5o 
1~ .... -,~ 
2~~ 

3 ~-~!JFI 

41'a-.{.U'I 

S fncnda Nac.ional (Jí) 

6 í atenda Nadonal {JF) 

7 íozcnda Nadonal IJF) 

8 Fazenda Nacional IJFI 

9 Fazenda Natlonol IJFI 
10 Fozcnda Notlonal IJFI 
J J Fa1cnda Notlonal IJFI 

12 Fazunda Naclonal ITJ5PI 

[Total Crcd. Trlb. Federais 

lEstado e Aut!'!_qulas Est. 
Í ,,,i, .1 , ~I 

Fa1enda Estadual 

Fazenda Estadual 
Farcnda Estadual 
faze nda Estadual 
Fazenda Estadual 
Fa1cnda Estadual 

J 

li0285~ 38 1996 4.0H.105 

6024-78-61,1996.4,0l.61 º" 
60241-2~.19%.4 OJ.6103 
608!.9Wl, J99/ 4 OJ 6105 

017669 65 2000.4 03 6105 
001418 06.1999 4 03 6105 
602861·45.1996 4 03 6105 

602093 22 1999 4 03.6 105 
005040 54.2003.4.03.6105 
607592-84.1996.4 .03.61 os 
014978-15. 1999.4.03.6105 

00503 7-09.1997 .8.26.0650 -
--

(, J(»\/~J .t~ l'J1l 'I •JI , [) 

0004027-61.1996.8 .76 0650 

0005533 72.J996.8.26 0650 
0005603·89.1996.8 26.0650 
0004045-19.1995.8.26 0650 

0001478 20.1992.8 26 0650 
0003009 10.1993 8 26 0650 

Ag Ped íXTINÇAO 

Ag. Ped. fXTINÇAO 
Ag. Ped fXTINÇAO 

Ag. Ped. fXTINÇÃO 
V1ck> Anexo 1 
V1d<' Anexo 1 
V1df' Anexo 1 
Vide Aneim 1 

V1dC' Anexo 1 
Vide AneKO 1 

V1d~ AnCKO I 

Vide AnrJm 1 L -

Vide Anexo li 

Vide Anf' xo li 
Vide Anexo li 

Vide Anexo li 
Vide An("KOll 
Vide- AnCKO li 

Faienda Estaduol 0002528-47 1993 8 26 0650 Vod<' Anoxo li 

~ -- -- ] RS 121.298,02 R$ 417.015,16 

--O-
~o 
e.> 

Aguardando novos cálculos pela PGrN, com juros até a quebra (0,5% a.m.), correção após a quebra pelo IPCA-E, eKclusão da multa e dos 
honorários. 

f'4ÃCJ 1.(){A~ ! lAí>O 

AguMdando novos cálculos pela FESP, com Juros até a quebra, correção após a quebra pelo IPCA·E, exclusão da multa e dos honor~rlos. 

A FESP ainda deverá d{'scontar os pagamentos que foram efetuados, cf apont.ado pelo sindico anterior e reiterado por esta slndlca. 

ll 
Valore' 

PROVISÓRIOS de Percentual . l 
Cred. Trib. (conf. por Classes 

Atual 

1 
Anexos 1, li e Ili) 

7,49% 

25,96" 

7,87" 
19,88" 
9,39% 

5,45% 
23,00% 
0,97% 

100% 

0,00% 

0,00% 

º·º°" 0,00% 
30,4414 
9,09% 
l ,90% 

4,37% 
7,99% 

27,91% 
18,29% 

Juros ·se a maua 
comportar 

a P•r11rdo 1/ 17/ 99 
a partor de 1/02/ 98 
a pMltr de 1/09/98 
a partor de 31/ 08/00 

a pJ rttr do 27/04/98 

J PJrl tr do 18/10/9') 
a pari Ir do 02/ 0 l /9& 
íl !)MI ir de Ol/04/Yh 

a p.iolordo 03/ 04/97 

JUIC't\ pen queb1..i 

1uro); pO!t quPbra 

Juro't pos quebra 

1uro't pó!t quebra 

JUfO\ pós quebra 
juros pth qucbr.1 
ju1o'ío pó~ qucbrJ 

RS 
22,47% 

912.260,90 I 100.00%Jl 

19,22" 1uro't pós qucbr~1 

8,79% 1uro\ pó't qucbr,1 

10,83% Juros pós quebra 
13,85" JUfO\ pó\ qucbrn 

2,43" 1uroc. pó\ quebra 
19.29" 1uro-. 1>6-. quebra 
25,59" 1uro• pôs qu•brJ 

·- · 

!Total Cred. Trlb. Estaduais 1 1 ~---~--~----------~----~----~----~~R$_ 134.8ll,69 I 100,0%11 1 



~ 
,QUADRO GERAL OE CREDORES · Tivoli Veículos Ltda. 
· M-;\~a íalid;"'de -;.~volt Veículos ltda. 

Prornsso n• 0000845-04.1995.8.26.0650 
Dola da Quebra: Ol/04/1996 
•Data da Planilha· 02/04/2018 

f Município e Autarquias Mun. 
Fatenda Pública Municipal (IPTU/1997) 
Fazenda Pública Municipal (IPTU/ 1998) 
r arnnda Pública Municipal (IPTU/1999) 

Fuenda Pública Municipal (IPTU/2000) 
r ucnda Pública Municipal (IPTU/ 2001) 
Fazrndo Pública Municipal (IPTU/2002) 

Fazenda Público Municipal (IPTU/2003) 
Fa1enda Pioblir.a Munlclpol (IPTU/2004) 

F•LCnda Pública Municipa l (IPTU/2005) 
F01enda Pioblica Municipal (IPTU/2006) 
razenda Pública Municipal (IPTU/2007) 
Fozenda Pública Municipal (IPTU/2008) 

razcnda Pública Municipal (IPTU/2009) 
rozenda Pública Municipal (IPTU/2010) 
r azcnda Pública Municipal (IPTU/2011) 

razenda Pública Municipal (IPTU/2012) 
ía1cndo Poíblita Municipal (IPTU/2013) 
ÍOICnda Públlc• Municipal (IPTU/2014) 

ía>enda rloblica Municipa l ( IPTU/201~) 

[Tota l Cred. Trlb. MuniclJ>als 

_Custas jud iciais na falência e Incidentes 
F;u .. Nac. Custas rcf. RT (Andersen Glacullo) 
Imprensa Oficial do Estado de São Paulo (fls. 64) 
Fai. . Nac. Custas rcf . RT (Romeu Carnfc lll) 

ru. Noc. Cuslas re i. RT (Marlene Fe lipe ) 
Faz. Nac. Cus, t as rc f . RT (Walter dos Santos) 

Imprensa Oficial do Estado de Silo Paulo (fls. 136) 
IMESP (fls . 170) 

Hon. Periciais Contador Dr. Ademir Fazanl (fls. 761) 
Faz. Nac. Custas rei. RT (Marlene, fl s. 780) 
Faz. Nac. Cus tas rei. RT (Júlio César, li. 1079) 
Rommcr · Custas Pedido da Falência 

TaKO Jud iciá ria (li. 107) 

[ rotai d e Encargos da Massa 

17,236328 
67,881676 

r
_ IAI 

Processo Habilitações d e Prind 
31 

Crédito / C.ccuçllc• Fiscal• ~ P 

R$ 855,50 

0006638 l l .2001 8 26.0650 
R$ 1.030,44 

RS 1.031.40 
RS J.03 1.52 

RS 
000213s 05.2005.8. 26 .os~o ns 

RS 
0502654-83 .2006.8 .26 0650 R$ 

0505006 77.2007 8 26 0650 RS 
050734 7·42 2008 8 26 0650 RS 
0512332 83.2010 8 26 0650 RS 

0509104 37.2009.8 26 0650 RS 
0515865 79 2012 8 26 0650 RS 

RS 
RS 

15012831870168760650 R$ 

0010338-82 2007 8 26 0650 
0000845-04.1995.8.26.0650 
0010337-97.2007.8 26 0650 
0010337-97.2007.8 26.0650 
0010337 97.2007.8 26 0650 

0000845-04 1995.8 26 0650 
0000845·04.1q95_9 26.0650 

0000845-04.1995.8. 26.0650 
0000845·04. l 995 8.26.0650 
0000845·04. l 995.8 26 0650 
0000845 04.1995 8 26 0650 

0004656 35 1996 8 26 0650 

L 

r 

.1 

R$ 

R$ 

R$ 
RS 
R$ 
R$ 

R$ 

R$ 
RS 
RS 
R$ 
RS 
RS 
R$ 

1 181,qq 

2.307,% 
2.561,86. 

2.706,39 
4 815,51

, 

2 921.18 
3 .133.79 

3 264,64 
4 .719,67 
5.540,59 
1
1 540,84 
s S39,81 
6 031,11 
6 OJJ,70 

65,56 

750,40 
148,47 

r.o.oo 
160.00 
8l5,44 

1 179,20 

2.500.00 
64,46 

477,29 
218,00 

127,85 

Dividas do massa (atos jurfdlcos válidos, praticados pelo Sindico) 

Créditos com direito real de garantia 

C[édltos com prlvll!Jlo especial sobre determinados bens (art. 102, § 2R) 

Créditos com prlvl~o geral (art. 102, Ili) 

r 

1 

Otlla do Cródlto 

ou da última 

atunlli. s/juros 

05/09/2001 
05/09/2001 
OS/09/2001 
05/09/2001 

05/04/2005 
0'>/04/2005 
05/04/2005 
20/1 1/ 2006 
16/03/2016 

09/12/2008 
15/09/2009 

23/08/2010 
27/01/2012 
75/10/2016 
2S/ I0/20 l 6 
7VI0/7016 

75/10/2016 

75/10/2016 

1 

18/10/1999 
1'>/05/1996 
27/04/19q8 

29/10/ 1997 

0 1/09/1998 
10/10/ 1996 
20/04/1997 
Ol/05/1999 
22/07/1998 

1 1/08/2000 

22/08/1995 
20/03/2018 

l 

Va lores para o l • Roteio (atualiz . até abrll/2018) 

(Al ) -- ·· 

lndlt c da 

dato do 
crédito 

--~ ~·1 ~- (Bl) ~ (Cl_) 

Vir dos juros de Subtotal IA ou Al + r Atual. pe lo TJSP o,5%' .. ou Bl) a te a quebra 

até a quebra contratuais oté • (03/04/96) 

(l>I) j 
Valor Atuilllzado de 
A ou Al pe lo TJSP 

- f Valo rc•- - t crtc-nt_u_a_I .._ __ J_u-ro-, ---, e- a -ma-, -,.--1 

Valores • incluir 1 PROVISÓRIOS de 

1 

por Classes comportar 
no QGC (Bli 01) Crcd. To lb. (conl. 

1

. 
(03/04/96 l quebro (03/04/96) 

23,699602 N3o aphr.lvol 
23,699602 Não opht.lvo l 

21.699602 N3o aphc:lvol 
23,699602 Não apl ic~vo l 

3 3,513986 Não aplic.\vo l 
33,533986 Nilo apl1c.1vol 

33,533986 N3o aploráve l 
35,227472 Nfo apl l t.~v" I 

63,639 17 Não apl1c.lve l 

39.590216 N3o aphc.lvr l 
41,079061 N3oaphCJvol 
42,869474 N3o aphc.lvel 

46,864232 Não aplit.>vcl 
GS,93'7995 Não aplir-.ivel 
65,9379% Não apl1dvol 
GS,93'7995 Nâo apl1dvel 

65.937995 NnoaphcJvol 
65,917995 N~n aphc.lvol 

1 

20,728563 
17,396625 
19,511%7 

18.957734 
19,618536 

18,161850 
18,71 15 12 
20,359813 
19,770499 

21.82 1053 
15,729195 
67,834193 

T 

l 

Nãoaphcável 

Nãoaplidvcl 
Nãoaphdvel 
Nãoaphdvel 

N3oaphcável 
Não,1plic:,l vel 

NJo aphc.ivel 

Não a1>hc.ivel 
N3o aphcJvel 

t.lãoaphd vel 

Não aplicável 

N3o aplic~vel 

Não aplic.ável 

Não aplic.ável 
Não .iphc.ivel 
Não apllc.ivel 

Não aphcJvcl 
N3o flpilc:ávcl 

l 

RS 
RS 
RS 
R$ 

R$ 
RS 

RS 
RS 
R$ 

RS 
R$ 
RS 
RS 
RS 
R$ 
R$ 

R$ 
RS 

855.50 RS 
1.030.44 R$ 

1 031.40 R$ 
1.031.52 R$ 

2.283,99 RS 
2 .307,96 H$ 

2.563,86 RS 
2 .706.39 RS 
4 .815,55 R$ 

2 92l.l8 R$ 
3.133,79 R$ 
3.264,64 R$ 
4.219,67 R$ 
5.540,59 R$ 

5 540,84 R$ 

S.539,83 R$ 
6 .033,31 R$ 
6 .033,70 HS 

1 

R$ 
R$ 
RS 
R$ 

RS 
R$ 

RS 
RS 
R$ 
R$ 
RS 
R$ 

1_ 

até abrli/ 18) 

2 4~0.37 
7 .9~1.44 

7 954.19 
2 .954,54 

4 623,40 
4 67 1,92 

~ . 1 89,93 

5 715.09 
s 136,58 

s 008,68 
s 178,48 
5 169 ,39 

r. 112.09 

"703.91 
5 704,17 

s 703.13 
6 21 1,16 
6 .2 11,% 

[ 

214,70 RS 

7.928,06 RS 
516,52 RS 
214,84 RS 
553,61 RS 

3 085.16 RS 
4 277,9 1 RS 

8. ll5,25 RS 
221,32 RS 

1 484, 77 RS 
940,81 RS 
127,94 RS 

- ] R$ 

Ane•os 1, li e Ili) Atual 

214,70 
2.928,06 

516,S2 

214,84 
SS3,Gl 

3.08S,16 

4 .277,91 
8.335,25 

RS 
RS 

RS 
RS 

u 
u 
u 
u 
u 
u 
u 
u 
u 
u 
u 
u 
u 
u 

1 ~ 

221,32 

1.484,77 
940,81 
127,94 

22:_!!!l0,9p R$ 

2.450,37 
2.951,44 
2.954,19 

2.954,54 

4.623.40 
4 .671,92 

5 .189,93 
5.215,09 
5.136,58 
5.008,68 

S.178,48 
S.169, 39 
6.112,09 
5.703,91 

S.704,17 
5.703,13 

6.211,16 
6.211,56 

87.1 50,02 [ 

2,81% 
3,39% 
3,39" 
3,39" 

0 ,00% 

1uros pó1 fOA 

juros pós COA 

juro> pós COA 

1uros pó> COA 

Juros pó> COA 
5,31% 1uros pó< COA 
5,36% JUWS PÓ\ COA 
5,96% jwos pós COA 
5,98% 1uro; pó> COA 

S,89" Juro; pós COA 

5, 75% 1uros pó• COA 
5,94% 1uro• po; COA 
5,93% 1uros pós COA 
7,01% 1uros pós COA 
6,54% 1uros pós COA 

6,55% JllrOS pó; COA 
6,54% 1uros pós COA 

7,13% JUro\ pós COA 
7,13% 1uro; pós COA 

100,00%11 

0,94% 
12,79% 

2,26% 
0,94% 
2,42% 

13,47% 
18 ,68" 

36.40% 
0 ,97% 

6,48" 
4,11% 

O,S6% - -: 1 100,oo!IT:[ ______ ] 



~ 
QUADRO GERAL DE CREDORES - Tívoli Veículos Ltda. 
Maua íahda de T1voh Veitulos ltda 
Proc~sso n• 0000845-04.1995.8 26 0650 
Data da Quebra: 03/04/1996 

• Dat• do Planilha: 02/04/2018 

Tr_mpt~tlv_C?., 

Rommer Veículos Ltda 

Ullson Franco 
Banco do Brasil 

linu•mp~_!_t lvu~_ 
Banco Brf'dcsco S.A 

Banco A6N Amro S.A. · 

Unlbanco S.A. 

Unlbonto S.A. 

Unlbanto S.A. 
Unlbanco S.A. 

Unlbanco S.A. 

Danco Cred lbcl S.A. 
Unlmcd Campinas· Cooperativa de Trabalho M édico S.A. 

O.mco Bundclrontes S.A. 
Bíl fH'Sl>tt (atual Santander) 

t lonorftrlos PGFN 

Honorários PGFN 

Honorários PGFN 
Hono rários PGFN 
Honor,rlos PGFN 

Honorérlos PGFN 

Honor•rlos PGFN 

HONORÁRIOS FESP 

HONORÁRIOS FESP 
HONORARIOS FESP 

HONORÁRIOS FESP 
ltONORARIOS FESP 
HONORARIOS FESP 
HONORARIOS FESP 

HONORARIOS PROCURADORIA MUNICIPAL 

HONORARIOS PROCURADORIA MUNICIPAL 

ltONORARIOS PROCURADORIA MUNICIPAi 
ltONORARIOS PROCURAOORIA MUNICIPAL 
l lONORARIOS PROCURAOORIA MUNICIPAL 
HONOHARIOS PROCURADORIA MUNICIPAL 
HONORARIOS PROCURADORIA MUNICIPAL 

liONORARIOS PROCURADORIA MUNICIPAL 

1 tONORÁRIOS PROCURADORIA MUNICIPAL 

17,236328 
67,881676 

Prot csso Ha bilitações de 

Crédito/ C.ccuções Fiscal• 

0010336 IS 2007.8.26.0650 
0010336 IS.2007.8.26.0651 
OOIOHG l S.2007.8.26.0652 

0010334 45 2007 8 26 0650 
0010334 45 2007.8 .26.0650 
0010334 45.2007.8 26.0650 
0010334 45.2007 8 .26.0650 

0010334 45.2007.8 .26.0650 
0010314 45.7007.8 .26.0650 

0010314 4~ 2007.8 26.0650 
0010134 45.2007.8.26 0650 
OOIOH4 45 2007 8.26 0650 
0010334 4~.2007.8.26.0650 

OOJOllS 30 2007.8.26.06SO 

017669 (,5 20004 03.6105 

0014 18 06.1999.4.03.6105 
602861 45.1996 4.03.6105 

602093 22.1999.j .03.6105 
005040 54 2003.4 .03.6105 
607592 84.1996.4.03.6105 

014978 IS 1999.4 03.6105 

0004027 61 1996.8 26 0650 
0005533 72.1996.8.26.0650 

0005603 89.J 996.8 .26.0650 
0004045 19.1995.8.26.0650 

0001478 20.1992.8.26.0650 
0003009 10 1993.8.26.0650 
0002528 47 1993.8 .26 0650 

0006638 11.2001 8 .26.0650 

0002115 os 2005 8 26 0650 
0502654 83 2006.8 26.0650 

0505006 77 2007 8 26.0650 
0507347 42 2008.8.26.0650 
os 12332 83.2010.8.26.0650 
0509!04·37.2009.8.26.0650 

0515865 79.2012.8.26.0650 

1501283 18 2016 8.26.0650 

(A) 

Principal 

- , Data do Crédito 

ou da úhlma 

atuallr. s/juros 

RS 
R$ 

RS 

21 800,00 

341.734,29 
41.SOO,OO 

RS 167 190,53 
RS 159 894,84 
RS 14 858,28 

RS 33 924,38 

RS 11.365,51 

R$ 50.S'IS,30 

RS 12.306,35 

RS 313 B'l.01 
RS 8 287,00 

RS 2S2 112,74 

R$ Í>l 7]q,J7 

.1 c,llcutar 
a calcular 
a ulcula1 
íl calcular 
a calcular 
a c.alcular' 
a calcular 

a calculai 
a calcular' 
a calcular 

" calcu1Jr' 
a calcular 
a calcular 
a calcular 

a calcular 

a calcular 
1 calcular 

a calcular 
J cJlcular 
a calwlar 

a calcular 
a calcular 
a ca lcular 

20/06/1995 
70/07/1995 

15/02/1996 

12/02/1996 
23/05/1996 

03/04/1996 
03/04/1996 

03/04/1996 
03/04/1996 
01/04/1996 
18/06/1996 
01/07/19% 

l0/04/1996 
25/()<)/1995 

Total Créditos Qulrografárlos -=--~· .L. r I 

fnditc da 

data do 

crédito 

(Al) ·-1=~___j_Bi)' 
Vir dos juros de 

Atua i. pe lo lJSP o,5%'" ou 

até a quebra contratuais atê • 

(03/04/96 l quebra (03/04/96) 

,,i, ___ ·-i · _ (l>t 
1 

__ 1 ___ ':'.'.:' ' ºre~ p• r• º 1f•~t~~~ <•.:~~~::'.~1=·brll'-~1s1 

Valores 
Subtotal (A ou Al + Valo r Atua llrado de ô d Percentual 

81) até a quebra A ou AI . pelo TISP Valores a incluir PROVIS RIOS e por Classes 
(03/04/96) a té a brll/18) noQGC (Bl • Dl) Cred. Trlb. (<0111. Atual 

Anexos 1, li e Ili) 

15,077.143 R$ 
15,351547 RS 
17,065325 ll$ 

74.97 1,96 RS 
381.Gq0,60 RS 

4 1.91'>,85 RS 

1.121,49 R$ 
15.147,67 11$ 

209,58 R~ 

26.043,45 H$ 

399.038,23 11$ 
42.125,43 RS 

9R 149,93 R$ 99.271.42 

1 '• 11 OR~.26 R$ 1.526.432,8R 
1 (,• , 076,R7 RS 

17,065325 RS 168 R6S,86 RS 844,31 RS lb9.710, 19 RS (Kí5 042.91 

17,396625 N3o apltc.1vcl Não aplic.ivel RS 159.894,84 RS 619 /12,4 1 

17,236328 Nlo apitdvrl Não aplicável RS 14 858,28 RS S8Sl6.23 
17,236328 Não apltc.wrl Não aplicável R$ 33.924,38 RS 1 li 604.08 
17,236328 N3o apitcAvcl N~o aplicável RS 11.3&5,SI RS 44 760.69 

17,236328 N3o aplirAvrl Nfo aphc:lvei RS 50.595,30 R$ 199 259,oJ 

17,236328 N~o aplkAvrl Não aplicável RS 12.306,35 RS 48.465,99 

17,619301 N3oapllc.1Voi Não aplicável 11$ 313.339,01 RS 1 214 020,71 

l 7,065325 RS 8 170,04 R$ 125.511 HS 8.49S,S9 R$ l2 616,67 

17,236328 Nõo aplic.lvoi Não aphcávrl RS 752.312,74 RS <)<)] 681 ,00 

15,889632 RS íoú9í,0,91 RS 94.526,46 RS 161 487.17 RS lúl711.SS 

Pendente de dccls!lo·Judlclal, aguardando decido da Exceção de Pré·h:ecutivldadc. Pendente de 

recá lculo pela F&zcnda. 

Pendente de decisão Judicial, aguardando decido da Exceção de Pré-Executividade. Pendente de 

recálculo pela Fazenda. 

Pendente de rect\lculo pela f azenda. 

RS 
RS 
R$ 
R$ 
R$ 

R$ 

RS 
R$ 

RS 
R$ 
R$ 

165.286,40 

665.887,24 
629.712,41 

58.516,23 
133.604,08 

44.760,69 

199.259,02 
48.46S,99 

1.234.0 20,21 
32.762,17 

993.681,00 
358.238,01 

RS 

R$ 

1---- 1 :r- T R$6.303.320 ,00 

1,57% 
24,22% 

2,62% 

10,56% 

9.99% 
0,93% 

2,12% 
0.71% 
3,16% 

0,77% 
19,58% 
0 ,52% 

15,76% 

S,68" 

91.116.0'I 1.45% 

ll.481.17 0.21% 

A.715,llC 0 ,14% 

100,00%1 

Juros · se a massa 
comportar 

juros pós qurbra 
juros pós QlJrbrfl 
R$ 29.531,75 •pós <wcnra 

RS 3.707,63 •pós quebra 

1uros pós 23/0S/ 1996 
1uros pós quebra 
1uros pós 4uebra 
juros pós quebra 
JUros pó~ quebra 
1uros pós qurbra 
1uros pós 18/06/199& 
1uros pós quebra 
1uros pó) qurhra 
Juros pós qu~brJ 

::_-_.·:-..:. ... 
t: t :T" 
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~U~ERAL DE CREDORES · Tivoli Veículos Ltdil.:... 
MnS<• falida de llvoll Veiculo• Ltdn. 
Pro<csso n• 0000845 04.1995.8.26 0650 
Data da Quebra: 03/04/1996 
• Dai. da Planilha 02/04/2018 

Resumo 

Cr~dl lo~ Tr;ibalhl~tas 

C1 éditos Tributários Federais 
Créditos Tributários Estaduais 
CrCdltos Trlbut:\rlos Municipais 

Encargos da Massff 
Créditos Quhocrolárlos 

TOTAL DO D~OITO DA MASSA FALIDA 

17,236328 
67,881676 

Valores atuallzilldo~ até abrll/2018 com juros 

de o.s" a.m. até a qu•bra 

RS 417 015,16 

RS q 12.260,90 (Prov.sór.os) 

us 1 34 . 8~1,69 (Prov15óroos) 

R$ 87 .150,02 (Provisórios) 

RS 22.900,90 
R$ 6 103.320,00 

RS 7 877 458,68 

'!!~ ~ 



~\ 
QUADRO GERAL DE CRFOORES - fot0lt Veículos Ltda. - --Massa Falida de Tívoli Veículos Ltda. 

Processo n g 0000845-04.1995.8 .26.0650 
fndice da que bra (03/04/ 1996) J 7,236328 
Índice a tual (abril/2018) 67,881676 

COA PROCESSO CNJ 
Fl. No Proc. 
FALt NCIA 

TRIBUTO 

802960 00852·46 0602855-38.1996 .4.03 .610 5 1364 IRPJ NC2S 
1366 IRPJ Cr$ 
1367 IRPJ Cr$ 
1368 IRPJ CrS 
1369 IRPJ Cr$ 
1370 IRPJ CRS 
1373 IRPJ CRS 
1374 111PJ CR$ 
1375 IRPJ R$ 

80 ?96000954·70 060 2861 ·45.1996.4 .03.6105 1376 IRPJ RS 
1377 IRPJ R$ 
1378 IRPJ RS 
1379 IRPJ RS 
1380 IRPJ R$ 
1381 IRPJ R$ 
1382 IRPJ RS 
1383 IRPJ RS 
1384 IRPJ R$ 
1385 IRPJ R$ 
1387 IRPJ Cz$ 

80296002314-04 0602093·22.1996.4.03.6105 1388 IR PJ CrS 
1389 IRPJ CrS 
1391 IRPJ RS 

80296004842-99 060 5101-07.1996.4 .03.6105 1392 IRPJ RS 
J 393 IRPJ RS 
1395 COFINS Cr$ 
139 5 COFINS CrS 
1396 COFIN5 CrS 
139G COFINS Cr$ 
1397 COFlNS CrS 
1397 COFINS CrS 

80602047728· 74 0005040·54.2003.4.0 3.6105 1398 COFINS Cr$ 
1398 COFINS CrS 
1399 COFlNS Cr$ 
1399 COFlNS CrS 
1400 COFINS Cr$ 
1400 COFINS CrS 
1401 COFINS CrS 
1401 COFINS CrS 
1410 RS 
1411 RS 

80696002231-76 0 602478· 67.199G.4.03.6105 1412 RS 
1413 R$ 
1414 R$ 

80696004172-99 06024 72·60.199&.4 .03.6105 1416 CSLL Cr$ 

PRINCIPAL VENCIMENTO UFIR 

7.739,81 jan-89 1.644,54 
6.599.691,9 5 mai-93 279,31 

11.400.041,91 jun 93 367,79 
7.932.226,05 jul-93 197,42 

608.098,40 jul-93 15,20 
26.731,36 ago-93 506,17 
38.730,96 abr 94 58,90 
46.091,24 rnai 94 51,28 

80,36 jul-94 143,04 
28,22 jul-94 50,23 

217,15 ago-94 367,36 
16,26 se t-94 26,19 

106,18 out-94 168,32 
65,15 out·94 103,28 

257,87 nov 94 401,16 
28,28 nov-94 43,99 

30 8,9 5 dcz-94 466,83 
32,52 dc>-94 49,13 

871,17 jím -95 1.287,37 
529.574,34 mai·88 729,44 

17.135.668,36 abr 93 l.049,78 
561.023,22 abr-93 34,36 

68,63 jan 95 101,41 
18,51 fcv 95 27,35 
4 ,50 rnar-95 6,64 

276.346,31 jan·92 462,84 
436.099,52 jan-92 730,41 
544 .929,74 jan·92 912,68 
485.860,39 jan-92 813,95 
378 .745,49 jan 92 634,35 
635.354,67 jan·92 1.064,13 
642.755,55 ian-92 1.076,5 3 
922.894,40 jan-92 1.54 5,73 

1.160 .737,41 jan-92 1.944,08 
l .426.804,0 2 jan-92 2.389,71 

887.681,48 jan-92 1.431,83 
2.280.960,48 fev·92 2.645,41 
1.635.448,35 mar 92 1.537,21 
1.283.162,10 abr-92 995,77 

376,26 out 94 602,18 
227,07 nov-94 361,39 
525,45 dez 94 817,4 3 
822,00 jan·95 1.24 2,06 
825,93 fcv-95 1.220,52 

632.210,42 mai-90 3.218,76 

INDICE TJSP 

6,1 700000 
369.170,752199( 
468.034,679637( 
610.176,811842( 
610 176,811842( 

799,3926410 
10.323,157739( 
14.7117,663145( 

11,3467410 
11,3467410 
J ?,0366220 
12,6938210 
l2,885497C 
12,885497C 
l3, l 25167C 
l3, l 25167C 
13,5543590 
13,554359C 
13,8511990 

1.135,270000( 
287 .583,354522( 
287 .583,3545221 

l'3,8Sl l 99C 
14,082~140 

14,2219300 
11.230,659840( 
11.230,659840( 
1 1.230,659840( 
11.230,659840( 
11.230,659840( 
11.230,659840( 
11.230,659840( 
11.230,659840( 
11.230,659840( 
11.230,659840( 
11.230,659840( 
14.141,646870( 
17 .603,522023( 
21.409,403484( 

12,8854970 
13,1251670 
13,5543590 
13,8511990 
14,0825140 

738,0822480 

Atuallz. Até 
que bra 

RS 21.621,69 
R$ 308,14 
R$ 419,83 
RS 224,07 
RS 17,18 
RS 576,38 
RS 64,67 
1\$ 53,87 
R$ 122,07 
RS 42,87 
R$ 310,96 
RS 22,08 
RS 142,03 
RS 87,J5 
R$ 338,64 
R$ 37,14 
R$ 39?,87 
RS 41,35 
RS 1.084,08 
RS 8.040,30 
RS l .027,03 
RS 33,62 
RS 85,40 
R$ 22,66 
R$ 5,4 5 
R$ 424,12 
R$ 669,31 
RS 836,33 
RS 745,68 
RS 581.28 
RS 975,11 
RS 986,47 
R$ 1.416,42 
RS 1. 781,45 
RS 2.189,80 
RS 1.362,37 
RS 2.780,11 
RS 1.601 ,33 
RS l.033,05 
RS 503,31 
RS 298,19 
R$ 668,19 
RS 1.022,89 
RS 1.010,90 
R$ 14 .763,92 

Juros até a SUBTOTAL ATt 
queb ra A QUEBRA 

RS 9.297,33 R$ 30.919,02 R$ 
R$ 53,92 RS 362,06 RS 
R$ 71,37 R$ 491 ,20 RS 
RS 36,97 RS 261 ,04 RS 
RS 2,83 RS 20,01 RS 
RS 92,22 RS 668,60 R$ 
RS 7,76 RS 72,43 RS 
1\$ 6,19 RS 60,06 RS 
R$ 12,8 2 R$ 134,89 R$ 
RS 4,50 RS 47,37 RS 
RS 31,10 RS ;14?,05 R$ 
RS 2,10 RS 24,18 RS 
RS 12,78 RS 154,81 R$ 
RS 7,84 R$ 94,99 RS 
RS 28,78 RS 367,43 RS 
RS 3,16 RS 40,29 R$ 
RS 31,4 3 RS 4?4,30 RS 
RS 3,31 R$ 44,66 ns 
RS 81,31 RS 1.165,38 RS 
RS 3.819,14 RS 11.859,45 RS 
R$ 184,86 RS i.211,8q RS 
RS 6,05 R$ 39,68 R$ 
R$ 6,4 J RS 91,81 RS 
RS 1.59 RS 24.24 RS 
RS 0,35 RS 5,Rl RS 
R$ 110,27 RS 534,40 RS 
RS 174,02 H$ 84 3,33 RS 
RS 217,45 R$ l .0 53,78 RS 
RS 193,88 RS 939,55 RS 
RS 151,13 R$ 732,42 RS 
RS 253,53 RS 1.2?8,64 RS 
RS 256,48 RS 1.242,96 RS 
RS 368,27 R$ 1.784,69 R$ 
R$ 463,18 R$ 2.244,63 RS 
RS 569,35 RS 2.759,14 R$ 
RS 354,22 R$ 1.716,59 RS 
RS 708,93 HS 3.489,04 RS 
RS 400,33 RS 2.001,67 RS 
RS 253,10 R$ l .286,15 R$ 
R$ 45,30 RS 548,60 RS 
RS 25,35 RS 323,54 RS 
RS 53,45 R$ 771,64 RS 
RS 76,72 RS l.099,61 RS 
R$ 70,76 R$ l.081,66 R$ 
R$ 5.241,19 R$ 20.005,ll RS 

Atuall1. Da 
quebra até 
1/ 04/2018 

85.152,51 
l.713,53 
1 653,41 

882,45 
67,65 

2.269,94 
254,68 
2 l?,15 
480,75 
J 68,83 

1.224,64 
·R6,95 
559,36 
343,21 

1.333,67 
146, 26 

J .547,25 
162,86 

4 .269,41 
31.665,06 
4 044,73 

132,4 2 
336,34 

89,22 
21,48 

1.670,32 
2.635,92 
3.293,73 
2.936,69 
2.289,26 
3.840,29 
3.885,02 
5.578,27 
7.015,87 
8.6?4,06 
5.365,43 

10.948,90 
6.306,52 
4.068,45 
l 982, 16 
1.174,38 
2.631,51 
4.028,44 
3.981,21 

58.144,61 

RS 
RS 
RS 
R$ 
RS 
RS 
RS 
R$ 
RS 
RS 
R$ 
RS 
RS 
RS 
RS 
RS 
R$ 
RS 
RS 
RS 
R$ 
R$ 
RS 
RS 
RS 
RS 
RS 
RS 
RS 
RS 
RS 
RS 
RS 
RS 
RS 
RS 
RS 
RS 
RS 
RS 
RS 
RS 
RS 
R$ 
R$ 

SUBTOTAL PROVISÓRIO 
ABRIL/2018 

94.449,84 1 R$ 94.449,84 
1.267,45 
J .724,78 

919,43 
70,48 

2.362,16 
262,44 
218,35 
493,57 
173,33 

J .255,7.:! 
89,05 

572, 15 
351,06 

1.362,46 
149,42 

l .578,G8 
166,17 

4.350,72 RS 17.367,42 
35.484, 21 
4.229,60 

138,48 R$ 39.852,28 
342,75 

90,81 
21,83 RS 455,39 

1.780,60 
2.809,94 
3.511,18 
3.130,57 
2.440,39 
4.093,82 
4.141,50 
5.946,54 
7.479,04 
9.193,40 
5.719,65 

11.657,82 
6.706,85 
4.321,55 RS 72.932,86 
2.027,46 
1.199,72 
2.684,96 
4.105,16 
4.051,98 RS 14.069,28 

63.385,80 R$ 63.385,80 
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1419 IRRF R$ l 6,09 mc1r95 23,77 14,22 19300 
80296039649-41 0608591 0 3.1997.4.03.6105 l 470 IRRí RS 284,26 dbr 95 402,57 14,4224590 

l42l IRRF RS 197,50 abr 9 5 '79,70 ]4,4224590 
l424 COFIN5 RS 19.742,53 mar-95 29.174,71 14,2219300 

80696019891·13 0607592.-84.1996.4.03.6105 1425 COFIN5 R$ 19.241,37 abr-9 5 27.2.50,20 14,4224590 
1426 COFIN5 R$ 14.2.92,17 mal ·95 20.240,99 14,6993700 
1428 Contr. Fat Cr$ 5.386. 752, 77 mal-92 3.491,42 25.871,123l 70C 
l 428 Contr. Fat Cr$ 3.4 27.671,99 jun-92 1.766,64 32.209,5483460 
1429 Conto. Fat CrS 12.251.085,l 5 jul-97 5.198,Jl 38.925,239176( 
1429 Contr Fat Cr$ 23.215.454,01 ago-92 8.070,86 47 .519,931986C 

80699204781-16 0017669 65.2000.4.03.6105 
1430 Contr. Fat Cr$ 27.514.720,64 set-92 7.682,34 58. l 54,891764( 
1430 Contr. Fat CrS 39.860.959,99 out 92 9.095,08 72.100,436048( 
1431 Conto . Fat Cr$ 4 5.851.697' 78 nov-92 8.216,08 90.897,019725( 
1431 Contr. Fat Cr$ 49.758.670,20 dez 9 2 7.260,55 111. 703,347540( 
1432 Contr. ~at Cr$ 74.597.104,61 fcv-93 6 871,31 180.634,775106( 
1432 Contr. Fat Cr$ 67.387.630,72 fev-93 6.167,06 180.634, 775106< 
1437 Contr. Rec. Opcr. RS 6.416,32 mar-95 9.481,77 14,221930( 

80797006705-20 0001418-06.1999.4.03.6105 1438 Contr. Rec. Oper. RS 6.283,40 abr-95 8.898,72 14,4224590 
1439 Contr. Rec. Oocr. RS 4.644,96 mai·95 6.578,33 14,6993700 
1441 Cont. Fat CrS 359.250.l 7 jan-92 601,69 1 l.230,659840( 
144 1 Cont. Fat CrS 566.929,37 jan 92 949,53 11.230,6 59840( 
1447 Cont. Fat Cr$ 708.408,66 )an-9 2 l 186,49 11.230,659840( 
1442 Cont. f" a t Cr$ 631.618,50 jan-92 l .057,88 11.230,659840( 
1443 Cont. fat CrS 492.369,13 Jdn 92 824,65 11.230,659840( 
1443 Cont. Fat CrS 835.582,21 ian-92 l 399,49 11.230,659840( 
1444 Cont. Fat CrS 1.199.762,71 jan 92 7.009,45 11.230,659840( 
1444 Cont. Fat CrS 825.961,07 jdn-97 1 .383,38 11.230,6598401 
1445 Cont. Fat Cr$ 1.508.958,62 jan-92 2.527,31 11.230,659840( 
1445 Cont. f at Cr$ 1.854.84 5,21 ian-92 3.106,63 11.230,659840[ 

80799007341-49 0014978-15. 1999.4.03.6105 
1446 Cont. ~a t CrS 1.153.985,92 jan 92 l.861,38 ll .230,659840! 
1446 Cont. f at CrS 2 965.252,08 fev-92 3.439,04 14.141,6468701 
1447 Conto lbuição Cr$ 2.126.076,48 mdr 9 2 1.998,37 17.603,522023( 
1447 Contribuição Cr$ l .668.118,47 abr 9 2 1.294,51 21.409,4034841 
1448 Contribuição Cr$ 1.750.702,7~ mdi-92 1.134,71 25.871,123170( 
1448 Contribuição CrS 1.113.990,97 jun 92 574,15 32.209,548346( 
1449 Contribuição CrS 3.981.605,03 jul·92 l .689,38 38.925,239176( 
1449 Contribuição CrS 7.545.014,56 ago-92 2.6 23,0 2 47.519,931986( 
1450 Contribuição CrS 8 .942.270,77 set-92 2.496,75 58.154,892764( 
1450 Contribu ição CrS 12.954.793,37 out-92 2.955,89 72.100,436048( 
1451 Contribuição CrS 14.901.80 5,96 nov-92 2.670,22 90.897,019775( 
1451 Contribu ição CrS 16.174.804,10 dcz-92 2.359,67 111. 703,347540( 

IN55 CrS 2.174.398,48 dcz/91 3.641,84 9.046,040951 
INS5 4.354.225,38 )an/92 5.806,33 11.230,65984( 
IN55 5 .559.178,68 fcv/92 5.878,75 14.141,64687( 
INS5 S.059.639,44 mar/92 4 .384,59 17.603,5220 22 
INS5 6.216.100,41 abr/92 4.495,33 21.409,40348~ 

31.669.288·3 000503 7 -09 .1997 .8. 26.0650 INS5 7 .051 .546,70 mai/92 4.130,84 25.871,12317( 
INSS 8.606. 767,67 jun/92 4 .090,12 32.209,54834€ 
IN55 92.000,00 jul/92 36,l3 38.925,239176 
INS5 9.958.918,27 ago/92 3.176,06 47.519,931986 
INS5 13.722.768,47 sct/92 3.548,54 58.154,892764 
IN5S 208.874,78 out/92 43,04 72.100,436048 
INSS 19.486.726,67 nov/92 3.246,41 90.897,019725 

R$ 19,50 RS 1,27 RS 70,77 H$ 
R$ 339,72 RS 20,38 R$ 360,10 R$ 
RS 236,03 RS 14,l 6 RS 250,19 RS 
R$ 23.927,04 RS 1.555,26 RS 25.482,30 RS 
R$ 22.995,42 RS 1.379,73 RS 2.4 375,15 R$ 
R$ l6.758,85 RS 921,74 R$ 17.680,59 R$ 
RS 3.588,86 RS 861,33 RS 4.450,19 RS 
R$ 1.834,25 R$ 431,05 R$ 2.265,30 RS 
R$ 5.424,85 R$ 1.247,72 RS 6.672,57 R$ 
RS 8.420,66 RS 1.894,65 RS 10.315,31 HS 
RS 8.154,99 RS 1.794,10 RS 9 .949,09 RS 
RS 9.529,l6 RS 2.048,77 RS 11.577,93 RS 
R$ 8.694,67 R$ 1.825,87 R$ 10.520,49 ns 
ll$ 7.677,99 R$ l.573,99 R$ 9.251,97 H$ 
RS 7.118,12 RS 1.388,03 R$ 8.506,l5 ll$ 
RS 6.430,19 R$ 1.253,89 RS 7.684,07 RS 
RS 7.776,29 RS 505,46 R$ 8.281,74 ns 
RS 7.509,31 RS 450,56 RS 7.959,87 RS 
R$ 5.446,63 RS 299,56 RS 5.746,20 R$ 
ll$ 551,36 RS 143,35 RS 694,72 R$ 
RS 870,10 RS 226.23 RS l .096,32 H$ 
RS 1.087,23 RS 282,68 RS l .369,92 RS 
RS 969,38 RS 252,04 R$ l.221,42 R$ 
RS 755,67 RS 196,47 R$ 952,14 R$ 
ns 1.282,42 RS 333,43 R$ 1.615,84 ll$ 
RS l .841,34 RS 478,75 RS 2.320,09 RS 
R$ 1.267,65 RS 329,59 RS l .591,24 R$ 
R$ 7.31 5,88 RS 602,13 ll$ 7.918,0l ns 
R$ 7.846,74 RS 740,15 RS 3.586,89 RS 
RS 1.771,09 RS 460,48 RS 2.731,57 RS 
R$ 3.614, 15 RS 921,61 RS 4 .53~.76 R$ 
R$ 2.081,73 RS 520,43 ns 2.602,16 RS 
RS 1.342,97 R$ 329,03 ns l .672,00 RS 
RS 1.166,38 RS 279,93 ll$ l .446,32 RS 
RS 596,13 ns 140,09 RS 736,22 RS 
RS 1.763,08 RS 405,51 RS 2.168,59 R$ 
RS 2.736,71 RS 615,76 RS 3.352,47 RS 
RS 2.650,37 RS 583,08 RS 3.233,45 RS 
RS 3.096,97 RS 665,85 R$ 3.762,82 RS 
RS 2.825,75 RS 593,41 R$ 3.419,16 RS 
HS 2.495,84 R$ 511,65 R$ 3.007,49 R$ 

R$ 4.143,10 R$ 1.346,51 R$ 5.489,61 RS 
RS 6.682,68 RS 2.138,46 RS 8.821,13 RS 
R$ 6.775,72 RS 2.134,35 R$ 8.910,07 RS 
RS 4.954,10 RS 1.535,77 RS 6.489,87 RS 
RS 5.004,47 R$ 1.526,36 R$ 6. 530,84 RS 
RS 4 .698,01 RS 1.409,40 RS 6.107,41 RS 
RS 4.605, 75 RS l.358,70 RS 5.9G4,44 RS 
RS 40,74 RS 11,81 RS 52,55 RS 
R$ 3.612,28 RS l.029,50 R$ 4.641,78 RS 
R$ 4.067,24 RS 1.138,83 RS 5.206,07 RS 
RS 49,93 RS 13,73 R$ 63,67 RS 
R$ 3.695,17 RS 997,69 RS 4.692,86 RS 

"!" .'\- '•"~ 
. ... 1' 1f 

-
76,80 

1 H 7,92 
929,57 

94.231,66 
90.562,67 
66.001,2.3 
14.133,97 

7.723,82 
21.364,65 
33.163,01 
32. 116,74 
37.528,60 
34. 241,94 
30 .238,14 
28.0 33,23 
25. 373,95 
30 625,28 
29.573,86 
21.450,42 

2. 171,42 
~.426, 70 
4.281,85 
3.817, 70 
2.97G,04 
5.050,52 
7.251 ,75 
4 .992,37 
9. 120,63 

Jl .2ll,27 
6.975,06 

14.l33,58 
8 198,45 
5.289,02 
4.593,56 
2.347,74 
6 943,52 

10.777,97 
10.437,92 
12.196, 78 
l l.128,63 
9.829,36 

16.316, 73 
26.318,32 
26.684,75 
19.510,69 
19.709,06 
18.502,13 
18.138,78 

160,44 
14.226,20 
16.017,99 

196,65 
14.552,64 

--r .. o; 71l,0 7 
R$ 1 1~S. lO 

RS 'l4i.H R$ 2.380,09 
RS 95 786,91 
R$ 91.942,40 
RS 66.922,96 R$ 254.652,28 
R$ 14 .995,30 
llS 7 654,87 
R$ i7.617,37 
R$ 35.057,66 
RS 33 .910,83 
RS 39 .577,37 
R$ 3G.067,81 
R$ 31.812,13 
RS 29.471,?7 
RS 26.577,83 R$ 277.687,45 
RS 31.130,74 
RS 30.024,41 
RS 21.749,99 R$ 82.905,14 
RS 2.314, 78 
HS 3.65] ,93 
R$ 4.564,53 
RS 4.069,74 
RS 3.172,51 
RS 5.~83,95 

RS 7.730,50 
H$ 5.321,96 
RS 9. 722, 76 
RS ll.951,43 
RS 7.435,54 
RS 15.155,19 
RS 8.718,88 
RS S.ú l 8,04 
RS 4.873,50 
RS 2.487,83 
RS 7.349,02 
RS 11 .393, 73 
RS 11 021,00 
RS 17 .862,63 
ns 11.121.04 
R$ 10.341,01 R$ 166.863,49 

RS 17.663,24 
RS 28.456, 78 
RS 28.819,11 
R$ 21.046,46 -
RS 21.235,43 
RS 19.911,53 
R$ 19.497,47 
RS 172,25 
R$ 15.255,70 
RS 17.156,82 
RS 2l0,38 
RS 15.550,34 RS 204.975,50 



~\ 
QUADRO GERAL Df C~FDORES - Tívoli Veículos Ltda. 

~~~----------------------------------------Massa Falida de Tívol i Veículos Ltda. 
Processo nll 0000845-04.1995.8.26.0650 
Índice da quebra (03/04/1996) 
Índ ice atual (a bril/2018 ) 

COA 1 PROCESSO ORIGEM 1 

160.897 .912 1º VLS - 186/92 
160.932.053 1ª VLS - 31/93 

161.013.799 1ª VLS - 320/95 
161.021.453 2!! VLS - 136/96 
161.032.951 2ª VLS - 234/96 
161.016.111 2ª VLS - 23/96 
160.935.744 2~ VLS - 48/93 
(SUM IDO) 2ª VLS 181/92 

(EXTINTO) 2ª VLS 158/92 

17,236328 
67,881676 

PROCESSO CNJ 

00014 78-20.1992.8. 26.0650 
0003009-10.1993.8 . 26.0650 

0004045-19.1995.8.26.0650 
0005533-72.1996.8 . 26.0650 
0004027-61.1996.8.26.0650 
0005603-89 .1996.8. 26.0650 
0002528-47 .1993.8.26.0650 
0000403 43.1992.8.26.0650 

0001477 35.1992.8.26.0éW 

1 FL. No Proc. I 
FAL~NCIA 

TRIBUTO 
1 

VALOR ORIGINAL 

1664 ICMS - 10/91 e 11/91 Cr$ 6.609.668, 74 
1665 ICMS - 12/91, 07 /9 2 e 08/92 Cr$ 103.003.757,47 

1666 ICMS - 04/95 e 05/95 R$ 13.469,95 
1667 ICMS - 07/95 R$ 9.163,41 
1668 ICMS - 08/ 95 R$ 20.033,31 
1669 ICMS : 06/95 R$ 10.531,22 

ICMS - 09/92 e 10/92 R$ 65,67 

Ane o li - Trib ltos Estaduais 

1 
SUBTOTAL PROVISÓRIO ABRIL/2018 

R$ 3.282,07 10/04/2018 

R$ 25.999,02 10/04/2018 

R$ 18.669,26 10/04/2018 

R$ 11.851,16 10/04/2018 
R$ 25.909,34 10/04/2018 
R$ l.4.596,20 10/04/2018 
R$ 34.504,64 11/04/2018 



QUADRO GERAI DE CREDORES - Tívoli Veículos Ltda. 
----~----~~~~~------------------------Massa Falida de Tlvoli Veículos Ltda. 

Processo nº 0000845-04.1995.8.26.0650 
Índice da quebra (03/04/1996) 
Índice atual (abril/2018) 

COA PROCESSO CNJ 

1101 
1102 

1103 
0006638-11.2001.8.26.0650 

1104 
4399 
6259 0002135-05. 2005.8.26.0650 

4782 
4171 0502654-83.2006.8.26.0650 -
4237 0505006 77 .2007 .8.26.0650 

3662 0507347-42.2008.8.26.0650 
3543 0512332-83 .2010.8.26.0650 
352.2 0509104-37 .2009.8.26.0.650 

28282 0515865-79.2012.8.26.0650 
2931 
3215 
3326 1501283-18.2016.8.26.0650 

3166 
3703 

17,236328 
67,881676 

Fl. No Proc. 
FALtNCIA 

2267 

TRIBUTO ORIGINAL CORREÇÃO 

IPTU/1997 RS 679,70 RS 175,80 
IPTU/1998 RS 880,08 RS 150,36 

IPTU/1999 R$ 901,44 R$ 129,96 
IPTU/2000 R$ 97.3,20 R$ 58,32 
IPTU/2002 R$ 1.702,58 R$ 581,41 
IPTU/2003 R$ 1.936,20 RS 371,76 
IPTU/2004 R$ 2.425,14 R$ 138,72 
IPTU/2005 R$ 2.564,54 R$ 141,85 
IPTU/2006 RS 2.705,85 RS 2.109,70 
IPTU/2007 R$ 2.784,14 R$ 137,04 
IPTU/2008 R$ 2.921,63 R$ 212,16 
IPTU/2009 R$ 3.133,59 RS 131,05 
IPTU/2010 RS 3.754,19 R$ 465,48 
IPTU/2011 R$ 3.956,61 R$ 1.583,98 
IPTU/ 2012 R$ 4.220,13 RS 1.320,71 
IPTU/2013 R$ 4.472,19 R$ 1.067,64 
IPTU/2014 R$ 5.142,44 R$ 890,87 
IPTU/2015 R$ 5.468,98 R$ 564,72 

SUBTOTAL(-) 
MULTA 

RS 855,50 
R$ 1.030,44 

R$ 1.031,40 
R$ 1.031,52 
R$ 2.283,99 

RS 2.307,96 
R$ 2.563,86 
R$ 2.706,39 
R$ 4 .815,55 
R$ 2.921,18 
R$ 3.133,79 
R$ 3.264,64 
R$ 4.219,67 
R$ 5.540,59 

R$ 5.540,84 
R$ 5.539,83 
R$ 6.033,31 
R$ 6.033,70 

----~·-..:i"' 
1 ' 

Ane o 111 - Tributos Municipais 

DATADA COA ÍNDICE TJSP SUBTOTAL ABRIL/2018 

05/09/ 2001 23,69960 2 R$ 2.450,37 

05/09/ 2001 23,699602 RS 2.951,44 

05/09/2001 23,699602 R$ 2.954,19 

05/09/2001 23,699602 R$ 2.954,54 R$ 11.310,54 

05/04/ 2005 33,533986 R$ 4.623,40 

05/04/ 2005 33,533986 R$ 4.671,92 

05/04/2005 33,533986 R$ 5.189,93 R$ 14.485,26 

20/11/2006 35,227472 R$ 5.215,09 R$ 5.215,09 

16/03/2016 63,63917 R$ 5.136,58 R$ 5.J36,58 

09/12/2008 39,590216 RS 5.008,68 R$ 5.008,68 

15/09/2009 41,079061 R$ 5.178,48 RS 5.178,48 

23/08/2010 42,869474 R$ 5.169,39 RS 5.169,39 

27/ 01/2012 46,864 232 R$ 6 .112,09 R$ 6 .112,09 

25/10/2016 65,937995 R$ 5.703,91 

25/10/2016 65,937995 R$ 5.704,17 

25/10/2016 65,937995 R$ 5.703,13 

25/10/2016 65,937995 R$ 6.211,16 

25/ 10/2016 65,937995 R$ 6.211,56 R$ 29.533,93 



Juliane Lima dos Reis Santos 
Síndica/ Administradora Judicial 

OAB/ SP 169.216 

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DO SETOR DE 

EXECUÇÕES FISCAIS DA COMARCA DE VALINHOS/SP 

Autos do Processo sob nº 0006638-11.2001.8.26.0650 

Execução Fiscal 

A MASSA FALIDA DE TIVOLI VEÍCULOS LTDA, através de sua Síndica 

subscritora, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, apresentar a presente 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE em face da Prefeitura do Município de Valinhos, 

pelas razões de fato e de direito, a seguir demonstradas. 

Trata-se de Ação de Execução da Certidão de Dívida Ativa sob nºs 1101; 1102; 

1103 e 1104, relativa à cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) dos 

anos de 1997; 1998; 1999 e 2000. 

Por primeiro, importa destacar que a presente Exceção se refere a matéria de 

ordem pública, e, que, portarito, pode ser arguida a qualquer tempo. 

"EMENTA. PROCESSO CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 

ALEGAÇÃO. PARCELAMENTO. POSSIBILIDADE. 1. A exceção de pré

executividade tem cabimento em questões de ordem pública, passíveis 

de conhecimento de ofício pelo juiz, ou nas questões simples que não 

necessitam de complexa dilação probatória. 2. A alegação de parcelamento 

é, em tese, aferível de plano, pois afeta a exigibilidade do título 

(art. 151 , VI do Código Tributário Nacional). 3. Agravo de instrumento 

provido." (AG 96770, TRF 3ª Região, 4ª Turma, Rei. Juiz Fabio Prieto, DJU 

05/10/05, pág. 275). 

1 

r 



f · 
1 

Juliane Lima dos Reis Santos 
Síndica/ Administradora Judicial 

OAB/SP 169.216 

"TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. 

EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO.EXCEÇÃO DE PRÉ

EXECUTIVIDADE. 

1. As matérias passíveis de serem alegadas em exceção de pré

executividade não são somente as de ordem pública, mas também os fatos 

modificativos ou extintivos do direito do exequente, desde que comprovados 

de plano, sem necessidade de dilação probatória. 

2. É possível arguir-se a prescrição por meio de exceção de pré

executividade, sempre que demonstrada por prova documental 

inequívoca constante dos autos ou apresentada juntamente com a 

petição. 3. A Corte Especial, no julgamento dos Embargos de Divergência 

no Recurso Especial n.0 388.000/RS (acórdão ainda não publicado), por 

maioria, concluiu ser possível alegar-se prescrição por meio de exceção 

de pré-executividade. 4. Embargos de divergência improvidos." (EREsp 

614272/PR EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL 

2004/0094035-5 Relator Ministro CASTRO MEIRA - Primeira Seção - j . 

13/04/2005). 

Assim, é demonstrado o perfeito cabimento da Exceção de Pré-Executividade 

ao caso dos autos. 

A presente Exceção tem por objeto o questionamento da ilegal incidência da 

cobrança da multa imputado à Massa Falida, assim, deverá a Prefeitura Municipal de 

Valinhos corrigir seus cálculos, fazendo-o em conformidade com o Decreto Lei 7.661 /45. 

Neste sentido, a legislação que rege a falência da Embargante é o Dec. Lei 

7.661/45, que, em seu artigo ·23, parágrafo único, inciso Ili , proíbe a reclamação de 

penas pecuniárias administrativas contra a massa falida. 

Não por outro motivo, o Egrégio Superior Tribunal Federal consignou o 

entendimento de que multa tributária possui caráter de pecúnia administrativa, não 

podendo, pois, ser exigida nas falências regidas pelo Dec. Lei 7.661/45, inclusive 

sumulando o entendimento: 

Súmula 192 STF - Não se inclui no crédito habilitado em falência a 

multa com efeito de pena administrativa. 

Súmula 565 STF - A multa fiscal moratória constituí pena 

administrativa, não se incluindo no crédito habilitado na falência. 

2 
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Juliane Lima dos Reis Santos 
Síndica/Administradora Judicial 

OAB/SP 169.216 

Eis um dos precedentes adotados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça: 

TRIBUTÁRIO. Execução Fiscal. Falência Multa e Juros de mora. 

Súmula nº 565/STF. Precedentes. 

1. A multa moratória, por constituir pena administrativa, não 

incide contra a massa falida. Aplicabilidade das Súmulas 192 e 

565/STF. 

2. Após a data da decretação da falência , os juros moratórios apenas 

serão devidos se houver sobre do ativo apurado para o pagamento do 

principal. Precedentes. 

3. Recurso especial provido. (REsp 1029150/SP RECURSO 

ESPECIAL 2008/0028911-9 Relator Ministro Castro Meirai órgão 

Julgador Segunda Turma Data do Julgamento 06/05/201 O Data da 

Publicação/Fonte DJe 25/05/2010). 

Portanto, é necessário que sejam excluídos do quantum debeatur todos os 

valores cobrados a título de multa. 

Ainda, cumpre salientar que, esta administradora apresentou o Quadro Geral de 

Credores Provisório, nos autos do processo de falência sob nº 0000845-

04.1995.8.26.0650, apresentando o crédito principal ora executado, porém sem o 

cômputo dos juros, com fundamento no artigo 26 do Decreto Lei 7.661/45, visto que só 

serão exigíveis se o ativo da massa falida os comportar, eis que são posteriores a data 

da quebra (03/04/1996). 

Por oportuno, destaca que os valores à título de encargo de cobrança do crédito 

tributário (Dec. Lei 1025/69, art. 1 º) foram destacados do crédito tributário, pois estes, 

por sua natureza, não gozam de privilégio. Conforme o entendimento pacificado dos 

nossos tribunais, confira-se o ementário selecionado: 

"Falência. Habilitação de crédito. União Federal. Classificação do 

acréscimo previsto no art.1° do DL 1.025/69. Decisão classificando o 

crédito como tributário (L. 11 .101/2005, art. 83, Ili). Inadmissibilidade. 

Crédito que não tem natureza tributária, destinando-se a atender 

as despesas com a inscrição e ajuizamento da execução. 

Natureza guirografária reconhecida (L.11.101/05, art. 83, VI, a). 

Recurso provido". (TJSP AI nº 536237-30.2010.8.26.0000, Rei. Des. 

Boris Kauffmann Câm Reservada à Falência e Recuperação 

jul.21/06/2011 reg.21/06/2011 ). 

3 
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Juliane Lima dos Reis Santos 
Síndica/ Administradora Judicial 

OAB/SP 169.216 

FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. Sentença, ao julgar 

procedente o pedido inicial, incluiu o encargo legal previsto no Decreto 

Lei 1025/69 na classe dos créditos quirografários. Inconformismo da 

União Federal. Orientação pacificada no C. STJ. Inclusão deste 

valor como crédito guirografário. Sentença mantida. Recurso não 

provido (T J-SP - APL: 10238535719968260100 SP, Relator: Piva 

Rodrigues, 9ª Câmara de Direito Privado, DJ: 16/03/2016). 

Por fim, cumpre informar que nos autos da Ação Declaratória, processo nº 

0000304-92.2000.8.26.0650, foi declarado que a empresa ALLEGRO VEÍCULOS 

LTDA (CNPJ nº 00.913.956/0001 -84) é sucessora da MASSA FALIDA DE TÍVOLI 

VEÍCULOS L TOA, tornando-se responsável por todos os débitos da sucedida, sejam 

eles trabalhistas, tributários, comerciais ou civis , conforme sentença (doe. 02) e acórdão 

transitado em julgado (doe. 03), este com voto proferido pelo 1. Desembargador Relator 

Guilherme Santini Teodoro, cujo trecho abaixo transcrevemos: 

"Quanto ao mérito, a causa foi bem decidida, pois evidenciada pela prova 

documental e pericial manobra para dissimular verdadeira sucessão entre 

empresas às vésperas da falência em prejuízo de credores, com os sócios 

da ré, de um lado, a adquirirem ativos da falida para constituição da nova 

sociedade que se estabeleceu no mesmo local da anterior concessionária de 

veículos aproximadamente um mês depois do encerramento das atividades 

(bandeira da concessão Fiat, fundo de comércio, clientela, estoque de peças, 

máquinas e equipamentos, veículo e linhas telefônicas) e, de outro, a 

assumirem perante a montadora concedente responsabilidade pelos débitos 

oriundos da concessão para garantir o uso da bandeira, de tudo resultando 

diiapidação do patrimônio da fa lida em detrimento dos demais credores."; 

Desta forma, a Err.bargada/Exequente poderá requerer a inclusão da empresa 

ALLEGRO VEÍCULOS LTDA. (CNPJ nº 00.913.956/0001-84) ao polo passivo, em 

virtude da sucessão. 

EX EXPOSITIS, considerando o direito líquido e certo da Excipiente de não se sujeitar 

a essas exigências, requer: 

a) a exclusão da multa moratória, visto que é totalmente indevida 

contra a massa falida. 
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Ju/iane Lima dos Reis Santos 
Síndica/ Administradora Judicial 

OAB/SP 169.216 

b) a intimação da Embargada para que se manifeste pela inclusão 

da ALLEGRO VEÍCULOS L TOA., no polo passivo da presente demanda, e assim 

responda pelos débitos ora executados. 

c) a condenação da Exequente/Excepta nos honorários advocatícios 

decorrentes da sucumbência nos termos do art. 85, §3° e incisos do Código de Processo 

Civil; 

Nestes termos, pede e espera deferimento. 

Valinhos/SP, 20 de abril de 2018. 

Juli~n~ Lim ~Santos 
Smd1ca -~=s:e::9.216 
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

* r""'"l * COMARCA DE V ALINHOS se l e p FORO DE V ALINHOS -=i. * .t: SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS 
Jer.--•- Rua General Osório 522, ., Nova Valinhos - CEP 13271-130, Fone: 

(19)3871-6884, Valinhos-SP - E-mail: valinhossef@tjsp.jus.br 
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min 

DECISÃO 

Processo Físico nº: 0006638-11.2001.8.26.0650 

Classe - Assunto 
Requerente: 

Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano 

Município de Valinhos 
Executado: Allegro Veículos Ltda (nova Denominação: Tivoli Veículos Ltda) 

CONCLUSÃO 

Em 29/05/2018, faço conclusão destes a o a MMª. Juíza de Direito D~ 
BIANCA VASCONCELOS COATTI. Eu, escrevente, digitei e subscrevi. 

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Bianca Vasconcelos Coatti 

Vistos. 

1. Fls. 244/245: Ciente. 

2. Fls. 264/268: Recebo a exceção apresentada. Manifeste-se a excepta, no prazo 
de 30 dias úteis. 

3. Com a manifestação ou o decurso do prazo para tanto, tornem conclusos, 
inclusive para apreciação da petição de fls. 248/26. 

Intime-se. 

Valinhos, 26 de setembro de 2018. 

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, 
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA 

Em ,1 ~ f O°t !) '{, rncebi estes autos em Cartório. Eu? (&mvente), subse<evi. 
{ 1 ___,._______ 



JUNTA.DA 
Em.:,~b ... de ..... ~~ ..... de.~~X 
junto a estes autos ..... .. ~ .. . :rh~ ....... 
. ..... ....... .. ......... . .............. .. .... ..... . ~~ -: .", · ··· I 

E ... , ........ ..... ....... ~ ............ ......... ... i ... ,. . -

..... 
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Juliane Lima dos Reis Santos 
Administradora Judicial 

OAB/ SP 169.216 

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DO SETOR DE 

EXECUÇÕES FISCAIS DA COMARCA DE VALINHOS/SP 

Autos do Processo sob nº 0006638-11.2001.8.26.0650 

Execução Fiscal 

A MASSA FALIDA DE TIVOLI VEÍCULOS L TOA, através de subscritora, 

vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, nos autos do processo em epígrafe, que 

lhe move a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS, tendo em vista a petição de 

24/04/2018, ainda pendente de decisão sobre o pedido de avaliação do único imóvel 

pertencente à Massa, requerer e expor o quanto segue. 

Por primeiro, cumpre revelar que o referido Imóvel estava matriculado no 1° 

Cartório de Registro de Imóveis de Campinas sob nº 56.541 e que esta Administradora 

providenciou a abertura de nova matrícula, perante a Circunscrição Imobiliária da Comarca 

de Valinhos, a qual recebeu o nº 33.064 (doe. 01), para o fim de averbar o cancelamento 

da penhora registrada na R.3/56.541 , decorrente das providências tomadas nos autos da 

Execução Fiscal nº 0000403-43.1992.8.26.0650 (doe. 02). 

Assim, remanesce sobre o imóvel os seguintes ônus, sobre os quais importa 

contextualizar: 
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Juliane Lima dos Reis Santos 
Administradora Judicial 

OAB/SP 169.216 

Av. 3/33.064: Penhora requerida por IDEA COMUNICAÇÃO INTEGRADA LIMITADA, a fim 

de garantir o crédito executado no Processo nº 0000419-89.1995.8.26.0650 (572/95). 

Sobre referido processo, esta Administradora apresentou petição requerendo a extinção 

do feito por não atender os requisitos' dos títulos executivos, sobretudo por inexistir a prova 

da certeza do próprio crédito , sendo que decorreu in a/bis o prazo determinado pelo D. 

Juiz, para manifestação da Autora. 

Dados do processo 

Processo: 
Classe: 

Assunto: 
local físico: 
Dls!JibU1Ção: 

Controle: 
Juiz: 
Outros numeros: 
Valor da ação: 

R:ct:°'•;2:i :-e e·: E F: ~ !'i{ : 
:4 CS. 201!l CO:CC · P-.zc : ! · i<.JW20!S 
26.107, 1515 ~: 16:35 · >T< 
:a Vara· Foro~= \ a .rnJ; 
:995:'00(1572 

"m-:m. OllOC!:9·89.1~5.S .25.C550 

Rs 90.m.ss 

Partes do processo 

R";:e lé:2 Co;;:un•nc:c h::çr:d: l.U:!a 
~:.o;2c2: N':d: Gc11<0...; B:ti.:-ia 

~Ecc: ~':;s• Fiic: de füo · VE cl!o; L::i ;fu76) 
-C1CQ•==· Kara p·-~, CE Y: :O 
.... : ,-c;::a. H:-:o·E:a t.h-: ,_.; ~ ar·.i !.·~m \ a: : r 

:.oT ·T.;·~. L Han: Llr : ó:; f{o;; Sa1:os 

Movimentações 

Data 
1l,OS'2C:8 

1C/OS!20!S 

C~ CS12ClS 

30/07,'W!S 

3Cl07 12G1~ 

A:=; c-3: cia. Jd.a·e li!"a co; ~~; Samos 

Movimento 
C:itdào à Pub mh m~ e: 
Re.~ç~o :ii5í0,?01S ~:.; éE o;spo~iilii1za{io 1JJOB12LJ11i D.;:a é;; Pu:>:uçJo: 14!08/l'J!S Nié <ro éo DJfr:o: 1636 f<9·'" 
3312/JJLJ 

Remêtido ao OJE 
Réçio: iJ671J/201S Tê« é~ ;;to: Vistos. F.s. 12.2/128: ~=!'Jm:e·se a ;;~rua ro prazo d• 15 d,as. A,:>O;, â-:.a >1~a :;o Mi . 
I .t AlÍVcfiéos(s1: fl, dz i;c..,,,., ~ti!:a {OAB :OJ5C7/S.0), J1/ia,1ê L!'"a àn Re ·s ~,'JJ);; (OAB 169216 SP), Húúa •"'.Jr: 
M::iarini lliõffê '·•:.r:r [043 2JXl85JSP), Karl:= Pnro i e './e-:0 (O,J.B 251305 ~?) 

tJ )maého 
~ü:o;. F.s. 122 ·128 N.i i 1es~c·x e =~:era M iJ'<?UJ ée lS 1fas. ~.pás. lfÊ-S(, •"S:õ ao 14?. ln:. 

ConduS(;S para Despat!\O 

P~tiçfo Juc,GÓ 
Jur;:~d=· 2 p.eiçlD e •l ê:r:...? • Í:JD ~ ÍE~çb_s 0-~E'SES Em CüJtpr1men:o de !21'iri:..-~ . ~iJrr;€ro: SD<X 2 . rrc:oco;o: 
PP1H1s:rat"Ja6Bi53 

Av. 4/33.064: Penhora requerida por SR. UILSON FRANCO, convertida de arresto 

(conforme Av. 2/33.064), a fim de garantir o crédito executado nos autos do processo nº 

2.11 9/95, objeto da habilitação de crédito nº 001 0336-1 5.2007.8.26.0650, com 

classificação de crédito quirografário. Logo, não obstante a constrição, tal crédito não 

possui preferência ante aos crédito trabalhistas e tributários, e por conseguinte não impede 

a avaliação e posterior alienação do bem, na execução coletiva. 
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Administradora Judicial 

OAB/SP 169.216 

Av. 5/33.064: Penhora requerida pela PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS, a fim 

de garantir o crédito executado na presente Execução Fiscal, registrada em 11/06/2004. É 

relevante considerar que tanto o registro como a constrição embora sejam anteriores à 

arrecadação do bem pela Massa (ocorrida em 22/03/2006, conforme Av. 6/33.064), são 

posteriores à decretação da quebra em 03/04/1996. 

Av. 7/33.064: Indisponibilidade de bens determinada no Processo nº 0047300-

89.1995.5.15.0001 referente ao crédito trabalhista reclamado por LUCAS PEREIRA DE 

CASTRO NETO, perante a 1ª Vara do Trabalho de Campinas. Este ônus não prejudica a 

avaliação e alienação do bem na falência haja vista que decorre de averbação posterior à 

arrecadação do imóvel , tendo o referido credor meios próprios para requerer a habilitação 

de seu crédito (o que até o momento não foi feito). Assim, s.m.j, a indisponibilidade, no 

presente caso, não pode obstar a alienação do imóvel e o subsequente pagamento via 

concurso de credores, porquanto deve ser submetido ao rateio perante o Juízo Universal. 

PROCESSO 0047100-89. 1995.5.15.000 1 
Para receber um email automaticamente quando esse proresro for tramitado, ~qg!_ 

Nº do Protocolo: 

Orgão de Origem: 

Data da Autuação: 

Utigantes: 

ACPG - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO 

011551/1995 

1 ªVARA DO TRABALHO DE CAMPINAS 

13/09/1995 Valor do Objeto: ___ _..!_ RS 2.030,85 

Consignante.: Tivo li Veículos Luia. 

Advogado(s): Ben-Hur de Assis Machado ( 56996-SP-D) 

Consignado.: Lucas Pereira de Castro Neto 

Advogado(s}: Maria Bernadete Flaminio ( 137639-SP-D) 

Consignado.: M;u-co Cesar Xavier 

: Consignado.: Maria de Jesus Pereira Xavier 

Dados atualizados em tempo real poro ena cidade. 

Data Situação Atual 

09/0212017 Arquivado Definitivamente 

_J 

I l 4i01J'201 7 Remetido ao Arquivo na Caixa 105201 7. com . folhas e Darf às fo lhas -______ _.... 

r 
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Juliane Lima dos Reis Santos 
Administradora Judicial 

OAB/SP 169.216 

Desta forma, mesmo diante da constrição havida nestes autos, após a 

avaliação do bem, entende esta signatária que o mesmo poderá ser alienado e seu valor 

deverá ser remetido para o Juízo da Falência, para que sejam providenciados os 

pagamentos aos credores, conforme suas respectivas classificações, inclusive, no que toca 

ao pagamento desta Exequente, em obediência às disposições pertinentes ao 

procedimento falimentar. Este é, aliás, o entendimento doutrinário do Professor Doutor 

Manoel Justino Bezerra Filho: 

"No que diz respeito à falência, muito embora o dispositivo nada tenha mencionado 

a respeito, cumpre ressaltar que esses créditos fiscais independem de habilitação, na 

forma do art. 187 do CTN e do art. 29 da Lei 6.830/ 1980. Tais créditos fiscais e 

previdenciários devem ser apenas comunicados ao juízo da falência para pagamento 

na ordem que a lei estabelece. Se houver execução em andamento ou se o credor 

fiscal preferiria ajuizar execução, esta deverá continuar correndo normalmente. No 

entanto, não seria de interesse econômico para o credor fiscal tal prosseguimento, 

pois suportaria todo o trabalho necessário ao andamento do feito e. ao final, teria que 

remeter o valor para o juízo da falência , pois há credores que devem receber antes 

do Fisco, conforme incs. 1 a Ili do art. 83. Assim, é mais razoável que o credor fiscal 

n]ao ajuizar execução ou desista daquela já ajuizada (a menos que já esteja em fase 

final), informe seu crédito ao juízo da falência e aguarde a formação do quadro geral 

de credores. Aliás, grande parte dos credores fiscais já está, rac ionalmente, optando 

por esta via." (Bezerra Filho. Manoel Justino - Lei de Recuperação de Empresas e 

Falência: Lei 11.101/2005: comentada artigo por artigo - 12 ed. Ver., atual. e ampl. 

- São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017) . 

Isto posto, verifica-se que não há impedimentos para a avaliação do imóvel e 

sua posterior alienação através da presente Execução Fiscal, o que, aliás, seria oportuno e 

conveniente para a Massa, tendo em vista já ter sido depositado, nestes autos, pagamento 

de honorários periciais. 

Porém, por outro lado, convém que a avaliação e alienação sejam de 

conhecimento de todos os credores, garantindo-se a transparência do processo falimentar. 

Daí porque, remanesce a dúvida a respeito do posicionamento de Vossa Excelência sobre 

o Juízo Competente para a avaliação e alienação do bem, primando-se pela efetiva 

possibilidade de manifestação por parte dos demais credores e do Ministério Público que, \v}/ 
como se sabe, não atuam no presente feito. j 
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Enfim, aguarda-se decisão de Vossa Excelência para o prosseguimento da 

avaliação nestes autos ou nos autos fal imentares. 

Nestes termos, pede e espera deferimento. 

Valinhos/SP, 12 de setembro de 2018. 

Jufiane Li~antos 
Administradora Judicial- OAB/SP 169.216 
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C1 \''1L DE PESSOA .ITJRuJ.iLA .t. L.!" ili ~r>.J.J ... .,...._~ ___ _ 

E D.E IN.rERDIÇÕES E 'fU-l'EL....\.S DA SEDE 
2~ 

. OFI : ~(JC OI 1 ~--
COMA .. "flCADE VALTh1HOS - EST.-illO DE SÃO PA~.TLC 

Aiito~o Ilson,Silv~ Mota 

UVRONº2 
REGISTRO GERAL ~~!Ó~O/ dE ~EGi5!RO ~E IMÓV~_tNEXOS 

[m~:.~ l [fict=i {} 2 AGQ 2º18 CJgoNacion~d~~!~!~S/CNj)12.3=~~~ 

GLEBAS DE TERRAS designada pelo nº "a· , in egrando terras da. área reservada · 3 ·, j 
constante da planta do loteamento "Cllà KA ", neste municipi.o e Com.arca de 1 
Valinhos, medindo e confrontando: pela frente por SJ9.8lm, com a Auto Estrada Francisco Von 
Zuben; à direita (de quem do lote olha para a Auto~ Francisco Von Zuben) por 15,0 0rn; i 

16,70m em curva; 78,02m e 13,94m, com a Estrada l; no fundo por 60,4lm, com a faixa da '1 

adutora de água (futura marginal}; e a esquerda !Por 94,75m, com o lote 2, com a área d e 
9.555,44m2

• (A presente matric:wa foi aberta ~· oficio, nos te:nio~ do it:m 45, _letra. b, l 
Capitulo XX das Normas de Sel"Vlço da Corregedon;t Geral da Justiça ao Estaao de São Pawo, l 
a vista de certidão de ônus expedida aos 19/Q7 /2018, prenotada sob nº 62.433 neste f 

cartório} . . ' / 1 

PROPRIBtÃRIA: TIVOLI VEICULOS LTDA, com sede nesta cidade, à Av. Invernada, n º &.,~. ! 
Bairro Vera Cruz, inscrita no ·cNPJ/MF nº t 51.862.555/0001-83. (Tituio Aquisitivo: 1 
R.2/56.541, datado de .20 de aetem,l:ro de 1989L do 1° Oficial de Registro de Imõveís da 
Com~ar ~ c~:s_:· ' ~ $P):· V.ajinhos, 02 fie agosto de 2018. (MCR). O Oficial: 

!~-- \ (Antonio llson da Silva Mota). 
• ·. 1 . i 

Av.l/33.064: Nos termos de certidão expedida !pelo 1º Oficial de Registro de Imóveis ãa 1 
Comarca de Campinas - SP, faço CQnStar que, pelojpresente registro, o imóvel desta matricuia 1 
foi PB11BORADO pela FAZENDA PÚBLICA DO E$;I'ADO DE SÃO PAULO, a fim d.e garanti!- a 1 
execução de divida fiscal no montante de- R$160.083.õ91-,35, ne>5 ten:n05 de m.andAdo judicial ! 
datado de 20/ 04/ 1994 (microfilme. nº 207. 162) a4-mado pela MM. Juíza de Direito S;.ibsta. d a i 
2"- Vara do Foro Distrital. desta Comarca. com ftfcro nos autos de ação ãe Execução Fiscal : 
(prncesso nº 181 / 92), movida pela exequente acim.a referida, contra a proi;rietária, Throli : 
Veiculas Ltda, tendo sido nomeadÔ depositário dos bens, o Sr. Marco ~sar Xavier, RG nº 
10.950.665 SSP/SP, na conformidade do R.3/56!541, datado de 04 de julho de 1994, do 1º [ 
Oficial de Registro ·~J;€~:rca de cakJinas- SP. Valinhos, 02 de agosto de 2018 . i 
(MCR). O Oficial: --:-=:...:==~ ~Antcnilo lison da Silva Mota). : 

Av.2/33.06~ NO& te~ !=ie certidão expedij pelo 1° Oficial de Registro de Imóveis dal 
Comarca de Campinas· - .Sp,. faÇo constar que, o i.fnõvel foi .ARRESTADO em 17 / 08í1995, para : 
garantia do pagamento de uma dívida no valor de R$341.734,29, colrada no processo é.e i 
Exe~~o nº 2 .119/95 (9°. Oficio), em que fitF.r~ como exequente, UILSON FRA..."l\iCO, 1 

l:rasileiro, casado, ~Q.o. OAB/SP nº 77.734.p nscnto no CPF / MF nº 012.037.468-49, co= ' 
escritório na cidade- de Campinas - SP, à AveniCf Moraes Salles, nº 2.244, Nova Camoinas, e l 
como executada. TIVOL! VE1CULOS LTDA, tudo onform.e ~ Mandado datado de 01 / 02/ 1995, 
assinado .pelo Dr. Luís Francisco Aguilar Cortez MM. Juiz àe Direito Titular da 9"" Vara Cive: 
da Comarca de Cal;i:lpinas. : SP; Íáicrofilmado j to ao lº Registro de Imóveis àa Comarca ê.e 
Campinas - SP sob nº 215-261: Ifoi nomeado el dépositário do bem arrestado, o prépr'..c 
exequente, Dr. Uilson Franc:O, rui conformida do R.4i56.541, datado de 30 de agosto cie 
1995, do 1° Oficial de Registro d ca de Campinas - SP. Valinhos. 02 cie 
agosto de 2018. (MC~.> - O Oficial; (Antonio Ilson da Silva Mota). 

~a3.o64: Nos termos de . certidão expedi 
Comarca de Campi'?••. - SP, íaço constar 
=atricul.a. para pranti.a:da eJEecUçA.o de uma 

pelo 1° Oficial de Registro de Imóveis d; 
• fica J2PP'9••T?Q o i=óvel oqjet:o cies-:; 
·da no valor de R$90.593, 95, em 

: Página: 

Rua Francisco GlicéÍio, 161 -yna ~ -Valinh.os/SP- CEP: 13271-200 ·---
.Fone/Fax; (19) 3869-S31?.'- www.cartonovalinhos..r m.br- e-mail: cartvalli:hos@lexxa.cow_br 

. . ':l"~-'.:..t:<!.:ê" .<.O .:;..-;;.=:.:.:.->.:; . . :.;.:;;.;"'.~.:,,_;:.;.;-::· ... . ·.·,~· - .:~ :.:-:-: :·: :- • _. ·. 
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i 32.064 
i 
·~---------------
j cu.mmimento ao mandado datado de 31/08/1995 , assinado pelo Dr. Carlos Alberto M.S.M 
l v:.ol~te , MM. Juiz de Direito da lª Vara do Foro-Distrital ~Sta Comarca, expedido nos autos 
! nc 572 / 95, em que figuram, _como exequente, lDEA COMUNICAÇÃO INTEGRADA LIMITADA, e 
l ccmo executada, TIVOLI VEICúJ,QS LTDA, estando o auto de penhora e depósito datado de 
j 0 7 / 08/ 1995, figurando como depositário o Sr. MARIO CESAR_ XAVIER. portado da cécr..tla de 
i identidade RG nº 10.950.665, residente e d omiciliado na cidade de Campinas - SP, à Rua 
j Major Solon, nº 615, a;:ertamento 34, C:unbuí, na cÓnformidade do R.5/ 56.541, datado de 27 
! de outubro de 1995 (vide microfilme sob nº 216.574), do 1° Oficial de Registro de Imóveis da 
t C.::m~ _Ç::npinas - SP. Valinhos, 02 de . agosto de 2018. (MCR}. O Oficiai: 
f ~-· \ ;:) (k!t:mio Ilson da Silva Mota). 
i , 
i A~.4/33.064: Nos termos de certidão expedida pelo lº Oficial dé Registro de Imóveis da 
! C:>oarca de CampL."las - SP, faço constar que, o arres to, objeto do R.4/ 56.541, datado de 30 
1 de agosto de 1995, do lº Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Campinas - SP, 
! not:.ciaáo na Av.2 desta matricula, fica cmnrertido em. PEJIBORA, em cumpr-'.:me?lto ao 
! Mandado J udicial datado de 11/ 12/ 1995, micrófilmacl.o sob nº 218.718, expedido pelo MM. 
! J·..tiz de Direito da g& Vara Civel da Comarca de Campinas - SP, nos autos da Ação áe 

1 
E.~ecução que Uilson ?ran= move contra Tivoli Veículos Ltda, pr-ccesso nº 2.199/ 95 (9° 

. 05cio), na conformidade da Av.6/ 56.541, datada de 13 de fevereiro de 1996, do lº Oficial de 
j R:_~stro de I!n~· ~-=~~~ ::Fca de ean::pinas - SP. yalinhos, 02 de agosto de 2018. (MCR). O 
! O!!Clal: _ !;.~ 0.,.; b 2 (Antonio Ilson da Silva Mota). ! .... : 
1 A?.5/ 33.064: Nos termos ó.e certidão expedida pelo 1° Oficial de Registro de Imóveis da 

1

1 
C::nnarca de Campinas - SP, faço constar que, o imóvel fui PElUIORADO em 16/ 07/ 2003, pa_.-a 
garantir a execução de uma dívida no valor de R$6.033,72, nos termos de Cer..idão datada de 

! 27 / 02./ 2004, expedida pelo di!"etcr técnico de Serviços do 3° Oficio Judicial do Foro Distrital 
! des::a Comarca de Valinhos - SP, expedido nos autos da ação de Execução Fiscal, q-..ie o 
1 Y.U:"iiCÍ.:-10 DE VALINHOS cru. PREFl21 GRA DO MUNICÍPIO DE V/...L!lli"HOS, move c~tra 
1 T:VOLI V.e.ÍCULOS LTDA (proce sso nº 173/01), tendo sido nomeado depositário o Dr. 
l J·..u-andir Franco, portador da cédula de identidade RG nº 2.534.117 SSP/ SP, inscrito nc CPF 

! n" 024.498.388-72 Secretá..~o de Negócios Jurídicos da Exequente. A aludida certidão foi 
p::-er:o~acl.a neste Registro sob nº 298.956, na confor=idade do R.. 7 / 56.541, d.a.ta.d.a. cl.e l l de 

~ j '-'.nho cl.e :2004. do lº Oficial de Registo de Im6ve~ ='?"'j~de Campõna.s - SP. Val::n!'1os. 

1 02 àe agosto de 2018. (MCRJ. O Oficial: ~•.;.!l:._-'-~ (Antc...,; o TISO!l éa s:lva 
' N. t ' . ~ __ cta, . 

i i Av.E/33.064: Nos termos de certiãão expedida pelo 1° Oficial de Registro de Imóveis da 
i C:>marca de Campinas - S?, faço constar que, o imóvel foi ARRECADADO nos autos da a.cão 
l d:: falência da p:-oprietãria - TIVOLI VEfCULOS LTDA {lzocesso 0764/ 1995), de acorde e~ 
! a-..;tc de arrecadação. datado de 24 de janeiro ãe 2006, ac9lllpanhado de Mandado datado de 
j 03/ C3/ 2006, assinado pelo Dr. Marcelo da Cunha :Sergo, MM:. Juiz De Direito ãa Pr-'~e:.ra 
! V~z J udicial de Valj.->:_cs, p:-e!lotado neste cartório sob o nº 317.322, na confcr-midad.e da 
i Av.8 / 56.541 , datado de 22 ãe março de 2005, de lº Oficial áe Registro ~=:~arca 
! de Campi_TJ.as-SP. Valinhcs, 02 ée agosto de 2018. (MCR}. O Oficial: --~-l-~~s::=i-~!'!:~o1.:;;-~~a~=1--'.:-! {J-L-o;to:i:o Ilscn da Silva M..cta). 

~ 
i 
i 

~ 

a:v.7 / 33.064: Nos termos de certidão expedida peio lº Oficiai de Registro de !móveis :ia 
C:::marca de Campinas - S?, faço constar que, confon!le :!JrOtc...--cl c de Indisponibiiiéatle ::iº 

2J1702.0916.00237360-IA-240, faço constar que. por ordem do Juízo da 1ª ~ara ão Tra"".;:>ho 
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1 
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dJ"\1#· \ :J- (Antonio Ilson da Silva Mo . j 

de campinas, foi decretada a IllPlSPOlUBDdDA~ DOS BENS da proprie~-ia TIVOLI 
VEICULOS LTDA, inscrita no CNPJ/"MF nº 51.862.SsS 0001-~. conforme decisão pr~eri_d.a ~e 
Processo n º 00473008919955150001. - Vide i:ren~o nº ~34.811, n:ª c~or:m~ac:1~ aa ! 
Av.10/ 56.541, datada de 24 de março de 2017, do 1° Oficial de Registro ae l!Ilove:s _d.a j 
Comarca de campinas - SP. Valinhos, 02 d1 agosto de 2018. {MCR}. O Oficial: ! 

1 
r 1 

Av.8_133.064: FICA CA1fCEI.ADA A PEl!lllQRA o~etolcio R.3/ 56.541, datado de 04 de julho de 1

1 1994, do 1° Oficial de Registro de Imóveis da~ de Campnas - SP, noticiada :na Av. l 
desta matricula. à vista de Mandado datado de 08 dê agosto de 2018, assinado digitalmente; 
pela Exmª. Sr. Greice Della Rosa Remandes, cilere de Seção Judiciário, do Setor de 
Execuções Fiscais desta ~ca. eXpedido nos au~ da Execução Fiscal - !CMS/ !mposto 
sobre Circulação de Mêrcadorias (processo nº ~43.1992.8.26.0650), em que figuram 
como exequente, Fazenda do Estado de São Paulo f como executado, Tivoli Veículos Ltda. 
Aludido Mandado foi i:renotado em 14/08/2019~~858. Valinhos, 29 de agosto de 
201s. (MTPj. A Substituta do OficiV ·~~ .;:r:.: (Adriana "" F•tima 
Barichello). - · ~ · 

Ao Oficial ... . : R$ 30 , 69 NADA MAIS consta do que o já relatado nesta 
Ao Estado .... : R$ 8,72 matríçula. O MUN~CÍPIO DE VAUNHOS passou a 
Ao IPESP · · · · · : R$ s, 9 7 pert~ncera esta Cirqunscriç:ão Imobiliária a partir de 17 
Ao R.eg . Civi.1 : R$ 1 •

62 de abrtl de 2006, fendo pertenddO anteriormente à 
Ao T•il>. Just : R$ 2 11 -• ' circ:unscr.ição do 10 -Oficial de Registro de Imóveis da 
Ao Mun.i.cci.pi.o. : -... 1 , ~3 · 
Ao Min.Púl:> ••. , :R.S - 1 , 47 Comarca de Campuras - SP. A presente certidão é 
Tota.J. • ••••••• : R$ s2 , 11 extraída em forma ~prográfica, nos termos do artigo 

19, § 1°, da Lei n~ 6.015/73, nada mais havendo a 
certificar além dos ~os jáexpressamente lançados na 
m~ncionada · matrícula, indusive com referência a 
alienação,ônus reais e registro de citações de ações 
reais ou pessoaisl re ipersecutórias. Esta certidão 
abrangeapenas e tão sómente as mutações ocorridas 
até o dia útil imed~tamente anterior à data de sua 
exped_ição. VALIN 

1
OS-SP,29 de agosto de 2018. 
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Juliane Lima dos Reis Santos 
Administradora Judicial 

OABISP 169.216 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DO SETOR DE EXECUÇÕES 

FISCAIS DA COMARCA DE VALINHOS/SP. 

CÓPIA 

looc Q& 1 
Autos do processo sob nº 0000403-43.1992.8.26.0650 (13457/08) 

MASSA FALIDA DE TÍVOLI VEÍCULOS LTDA. , já qualificada nos autos da ação em 

epígrafe que lhe move a FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, vem, respeitosamente perante 

Vossa Excelência, por sua subscritora, informar e requerer o quanto segue. 

Por primeiro, informa-se, a teor do despacho de 24/08/2018, que esta 

Administradora Judicial providenciou a abertura de nova matrícula para o imóvel 

pertencente a massa, perante a Circunscrição Imobiliária desta Comarca, a qual recebeu o 

nº 33.064 e, a seguir, sobre referida matrícula, foi cumprida a averbação para o 

cancelamento da penhora decorrente destes autos (doe. 01 ). 

No mais, informa que as custas e emolumentos necessários ao cumprimento do 

mandado de levantamento de penhora serão alocadas ao Quadro Geral de Credores da 

Massa Falida para pagamento em sua devida classificação (doe. 02). 

Isto posto, requer-se o arquivamento definitivo destes autos. 

Termos em que, pede e espera Deferimento. 

Valinhos-SP, 12 de setembro de 2018. 

Juliane Li ~ntos 
0Arsr:6;~~:é 



> 
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COMARCA DE VALINHOS - ESTADO DE SÃO PAULO 

LIVRONº2 
REGISTRO GERAL 

Antonio Ilson da Silva Mota 
OFICIAL 

GLEBAS DE TERRAS designada pelo nº "3 ", integrando terras da área reservada "B", 
constante da planta do loteamento "CHÁCARA DAS NAÇÕES" , neste município e Comarca de 
Valinhos, medindo e confrontando: pela frente por 59,8 l m , com a Auto Estrada Francisco Von 
Zuben; à direita (de quem do lote olha para a Auto Estrada Francisco Von Zuben) por 15,00m; 
16,70m em curva; 78,02m e 13,94m, com a Estrada l; no fundo por 60,4lm, com a faixa da 
adutora de água (futura marginal); e a esquerda por 94 ,75m, com o lote 2, com a área de 
9.555,44m2 • (A presente matricula foi aberta de oficio, nos termos do item 45, le t ra b, 
Capítulo XX das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, 
a vista de certidão de ônus expedida aos 19/07 / 2018, prenotada sob nº 62.433 neste 
cartório). 

PROPRIETÁRIA: TIVOLI VEICUWS LTDA, com sede nesta cidade , à Av. Invernada, n º 854, 
Bairro Vera Cruz, inscr ita no CNPJ/MF nº 51.862.555/ 0001-83. (Título Aquisitivo: 
R.2/ 56.541, datado de 20 de setembro de 1989, do lº Oficial de Registro de Imóveis da 
Co~:: C:~as '"" SP): Valinhos,. 02 de agosto de 2018. (MCR). O Oficial: 
~ )~ · L~ (Antomo Ilson da Silva Mota). 

Av.1/33.064: Nos termos de certidão expedida pelo lº Oficial de Registro de Imóveis da 
Comarca de Campinas - SP, faço constar que, pelo presente registro, o imóvel desta matrícula 
foi PENHORADO pela FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO , a fim de garantir a 
execução de divida fiscal no montante de R$160.083.694,35, nos termos de mandado judicial 

datado de 20/ 04/ 1994 (microfilme nº 207.162) assinado pela MM. Juíza de Direito Substa. da 
2ª Vara do Foro Distrital_ desta Comarca, com fulcro nos autos de ação de Execução Fiscal 
(processo nº 181/92), movida pela exequente acima referida, contra a proprietária, Tívoli 
Veículos Ltda, tendo sido nomeado depositário dos bens, o Sr. Marco César Xavier, RG nº 
10.950.665 SSP/ SP, na con formidade do R.3/ 56.541 , datado de 04 de julho de 1994, do lº 
Oficial de Regist ro ~ór?'~rca de Campinas - SP. Valinhos, 02 de agosto de 2018. 
(MCR). O Oficial: ~ ~~· _(Antonio Ilson da Silva Mota). 

Av.2133.064: Nos termos de certidão expedida pelo l º Oficial de Registro de Imóveis da 
Comarca de Campinas- - SP, faço constar que , o imóvel foi ARRESTADO em 17/ 08/ 1995, para 
garantia do pagamento de uma divida no valor de R$341.734,29, cobrada no processo de 
Execução n º 2.119/ 95 (9º Oficio), em que figuram , como exequente , UILSON FRANCO, 
brasileiro, casado, advogado, OAB/ SP n º 77.734, inscrito no CPF / MF nº 012.037.468-49, com 
escritório na cidade de Campinas - SP, à Avenida Moraes Salles, nº 2.244, Nova Campinas, e 
como executada, TIVOL! VEÍCULOS LTDA, tudo conforme R. Mandado datado de 01/02/ 1995, 
assinado pelo Dr. Luís Francisco Aguilar Cortez, MM. Juiz de Direito Titular da 9" Vara Cível 
da Comarca de Campinas - SP, microfilmado junto a o 1 º Registro de Imóveis da Comarca de 
Campinas - SP sob n º 215.261. Foi nomeado fiel depositário do bem arrestado, o próprio 
exequente, Dr. Uilson Franco, na conformidade do R.4/ 56.541 , datado de 30 de agosto de 
1995, do 1° Oficial de Registro d~ r; d~arca de Campinas - SP. Valinhos, 02 de 
agosto de 2018. (MCR). O Oficial : ~ f9~·~ (Antonio Ilson da Silva Mota). 

Av.3133.064: Nos termos de certidão expedida pelo 1° Oficial de Registro de Imóveis da 
Comarca de Campinas - SP, faço constar que, fica PENHORADO o imóvel oqjeto desta 
matrícula, para garantia da execução de uma divida no valor de R$90.593,95, em 

CONTINUA NO VERSO 
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cumprimento ao mandado datado de 31/08/1995, assinado pelo Dr. Carlos Alberto M.S.M 
v:olante, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara do Foro Distrital desta Comarca, expedido nos autos 
n º 572/ 95, em que figuram, como exequente, IDEA COMUNICAÇÃO INTEGRADA LIMITADA, e 
como executada, TIVOLI VEÍCULOS LTDA, estando o auto de penhora e depósito datado de 
07/08/1995, figurando como depositário o Sr. MARIO CESAR XAVIER, portado da cédula de 
identidade RG nº 10.950.665, residente e domiciliado na cidade de Campinas - SP, à Rua 
Major Solon, nº 615, apartamento 34, C:llllbuí, na cÓnformidade do R.5/56.541, datado de 27 
de outubro de 1995 (vide microfilme sob nº 216. 574), do 1 º Oficial de Registro de Imóve is da 
Com~ .~pinas - SP. Valinhos, 02 de agosto de 2018. (MCR). O Oficial: 
~=· h_) (Antonio 1lson da Silva Mota). 

Av.4 / 33.064: Nos termos de certidão expedida pelo l º Oficial de Registro de Imóveis da 
Comarca de Campinas - SP, faço constar que, o arresto, ol:!jeto do R.4/56.541, datado de 30 
de agosto de 1995, do 1 º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Campinas - SP, 
noticiado na Av.2 de sta matrícula, fica convertido em PENHORA, em cumprimento ao 
Mandado Judicial datado de 11/12/ 1995, microfilmado sob nº 218. 718, expedido pelo MM. 
Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Campinas - SP, nos autos da Ação de 
E."<ecução que Uil son Franco move contra Tivoli Veículos Ltda, processo nº 2.199/ 95 (9° 
Oficio), na conformidade da Av.6/ 56.541, datada de 13 de fevereiro de 1996, do 1° Oficial de 
Regi.stro de I~? 0-g:arca de C~pinas - SP. yaiinhos, 02 de agosto de 2018. (MCR). O 
Oficial : ~~e~· J.._2 (Antonio Ilson da Silva Mota). 

Av.5 /33.06 4: Nos termos de certidão expedida pelo 1° Oficial de Registro de Imóveis da 
Comarca de Campinas - SP, faço constar que, o imóvel foi PENHORAIX> em 16/07/2003, para 
garantir a execu ção de uma dívida no valor de R$6.033,72, nos termos de Certidão datada de 
27 / 02/ 2004, expedida pelo diretor técnico de Serviços do 3º Oficio Judicial do Foro Distrital 
desta Comarca de Valinhos - SP, expedido nos autos da ação de Execução Fiscal, que o 
MU!\ICÍPIO DE V ALrNHOS ou PREFEITURA DO MUNIClPIO DE V ALrNHOS , move contra 
T:VOLI VEÍCULOS LTDA (processo nº 173/01), tendo sido nomeado depositário o Dr. 
Jurandir Franco, portador da cédula de identidade RG nº 2.534. 117 SSP/ SP, inscrito n o CPF 
n º 024.498.388-72 Secretário de Negócios Jurídicos da Exequente. A aludida certidão foi 
p:enotada neste Registro sob n º 298.956, na conformidade do R.7/56.541, datada de 11 de 
junho de 2004, do 1° Oficial de Registro de Imóve~ :p=rsde Campinas - SP. Valinhos, 
02 de agosto de 2018. (MCR). O Oficial: 0 - (Antonio Ilson da Silva 
Mota). 

Av.6 / 33.064: Nos termos de certidão expedida pelo 1º Oficial de Re gistro de Imóveis da 
Comarca de Campinas - SP, faço constar que , o imóvel foi ARRECADADO nos autos da ação 
de falência da proprietária - TIVOLI VEICULOS LTDA (processo 0764/1995), de acordo com 
auto de arrecadação, datado de 24 de janeiro de 2006, acçimpanhado de Mandado datado de 
03/03 / 2006, assinado pelo Dr. Marcelo da Cunha Bergo, MM. Juiz De Direito da Primeira 
Vara Judicial de Valinhos, µrenotado neste cartório sob o nº 317.322, na conformidade da 
Av.8 / 56.541 , datado de 22 de março de 2006, do 1° Oficial de Registro ~=~!'~arca 
de Campinas-SP. Valinhos, 02 de agosto de 2018. (MCR). O Oficial: --~-r""'~~ ~t..;..,:;..;'~~=i~~-~-
(Antonio Ilson da Silva Mota). 

Av.7 / 3 3.06 4: os termos de certidão expedida pelo l º Oficial de Registro de Imóveis da 
Comarca de Campinas - SP, faço constar que , conforme protocolo de Indisponibilidade nº 
281702.0916.00237360-IA-240, faço constar que , por ordem do Juízo da lª Vara do Trabalho 
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CARTÓRio dE REqisTRO dE IMÓVEi~,E .ANEXOS 
.. . . 'º"'ºIli G:J 

VAliNlios º"r:~~~4fo 
Côdigo Nacional de Scncntias (CNS/Oij ) 12 . 368-7 ~ 

de Campinas, foi decretada a INDISPONIBILIDADE DOS BENS da proprietária TIVOLI 
VEICULOS LTDA, inscrita no CNPJ/ MF nº 51.862.555/0001-83, conforme decisão proferida no 
Processo nº 00473008919955150001. Vide prenotação n º 434.811, na conformidade da 
Av.10/ 56.541 , datada de 24 de março de 2017, do 1° Oficial de Registro de Imóveis da 
Comarca de Campinas - SP. Valinhos, 02 de agosto de 2018. (MCR). O Oficial: 
~- \ ~ (Antonio Ilson da Silva Mota) . 

Av.8/33.064: FICA CANCELADA A PENHORA oqjeto do R.3/ 56.541, datado de 04 de julho de 
1994, do 1° Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Campinas - SP, noticiada na Av.l 
desta matrícula, à vista de Mandado datado de 08 de agosto de 2018, assinado digitalmente 
pela Exmª. Srª. Greice Della Rosa Hernandes, Chefe de Seção Judiciário, do Setor de 
Execuções Fiscais desta Comarca, expedido nos autos da Execução Fiscal - ICMS/Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias (processo nº 0000403-43.1992.8.26.0650), em que figuram 
como exequente, Fazenda do Estado de São Paulo e como executado, Tivoli Veículos Ltda. 
Aludido Mandado foi prenota do e m 14/ 08/ 2018 .858. Valinhos, 29 de agosto de 
2018. (MTP). A Substituta do Oficia· · (Adriana de Fátima 
Barichello). 

Ao Oficial ... : R$ 
Ao Estado .... : R$ 
Ao IPESP ..... : R$ 
Ao Reg. Civi1: R$ 
Ao Trib. Just: R$ 
Ao Município. : R$ 
Ao Min.Púb ... : R$ 
Total .... . . . . : R$ 

Pedido de certidão nº: 62858 

30, 69 
8 , 72 
5 , 97 
1, 62 

2 , 11 
1 , 53 

- 1 , 47 
52 , 11 

NADA MAIS consta do que o já relatado nesta 
matrícula. O MUNICÍPIO DE VALINHOS passou a 
pertencera esta Circunscrição Imobiliária a partir de 17 
de abril de 2006, tendo pertencido anteriormente à 
circunscrição do 10 Oficial de Registro de Imóveis da 
Comarca de Campinas - SP. A presente certidão é 
extraída em forma reprográfica , nos termos do artigo 
19, § 1°, da Lei nº 6.015/ 73, nada mais havendo a 
certificar além dos atos jáexpressamente lançados na 
mencionada matrícula, inclus ive com referência a 
alienação, ônus reais e registro de citações de ações 
reais ou pessoais re ipersecutórias. Esta certidão 
abrangeapenas e tão somente as mutações ocorridas 
até o dia útil imediatamente anterior à data de sua 
expedição. VALINHOS-SP, 29 de agosto de 2018. 

.i) n . . . ,. .. ~ 
\.).(.-...N\v'"'t.,'-' l 
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OFICIAL: ANTONIO ILSON DA SILVA MOTA 

CARTÓRIO zzo 
V ALINHOsqe, 

PROTOCOLO Nº: 62858 
Apresentante: CLAUDIA CAROLINA TORRES, CPF: 454.358.588-79 
Outorgante: TIVOLI VEICULOS LTDA, CNPJ: 51.862.555/0001-83 

Outorgado: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO 

Título: MANDADO DE AVERBAÇÃO -
CERTIFICA que o presente título foi protocolado sob o número acima do Livro 1 (Protocolo do Registro de Imóveis), em 14/08/2018, tendo 
sido praticado os seguintes atos: 

iAto Data Emolumentos Descriçãó Base 
• AV. 8 MATR. 33064 LIVRO 2 

CERT MATR. 33064 LIVRO 2 

29/08/2018 

29/08/2018 

RS 207.37 CANCELAMENTO DE PENHORA -AV.1 , 

RS 30,69 / CERTIDÃO MAT. 33.064 / 

Emolumentos 
Ao Estado 
Ao IPESP 
Ao Registro Civil 
Ao Tribunal de Justiça 
Ao Município 
Ao Ministério Público 
VALOR TOTAL 

CUSTAS E EMOLUMENTOS 
R$ 
R$ 
R$ 
R$ 
R$ 
R$ 
R$ 
R$ 

Valor Depositado ................................................. R$ 

A Receber ............................................................. ,R$ 

CUSTAS A FINAL \J 

238,06 
67,66 
46,31 
12,53 
16,34 
11,90 
11.42 

404,22 

0,00 

404.22 : 

RECEBI A IMPORTÂNCIA TOTAL ACIMA ESPECIFICADA, DEVENDO 
ESTE DOCUMENTO FAZER PARTE INTEGRANTE DO TÍTULO. 

VALINHOS, 29 de agosto de 2018 
/·1 

ALEXANDRE MENATIO LACAIA - SUBSTITUTO DO OFICIAL 

PELO INTE ..... ~-·.:: 

IMPORTÂNCIA A RECEBER: 
Recebi uma via DQGLl:MéfiliOa emente fonnalizado. 

I ENTREGUE 
R$ 404,22 

Data: -
Ass.: 1 1 CltT ?íl1R 

Nome: / '·' 
RECIBO EM 

.> 

I I REGlS~ÓE IMÓVEIS ---- End.: 

E ANEXOS DE VALINHOS 

Impresso em 30/08/2018 às 10:08:15 SiplanControl-M 

siplancontrolm.com.br 

58.212.2ó 

1 / 1 

1 
1 
1 
1 
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Foro de Valinhos 
Certidão - Processo 0006638-11.2001 .8.26.0650 

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO 

Emitido em: 28/1 1/2018 10:30 
Página: 1 

Certifico e dou fé que o ato abaixo, constante da relação nº 0106/2018, foi disponibilizado na página 
3849 do Diário da Justiça Eletrônico em 28/11/2018. Considera-se data da publicação, o primeiro dia útil 
subseqüente à data acima mencionada. 

Advogado 
Juliane Lima dos Reis Santos (OAB 169216/SP) 
Jundival Adalberto Pierobom Silveira (OAB 55160/SP) 

Teor do ato: "Vistos. 1. Fls. 244/245: Ciente. 2. Fls. 264/268: Recebo a exceção apresentada. 
Manifeste-se a excepta, no prazo de 30 dias úteis. 3. Com a manifestação ou o decurso do prazo para tanto, 
tornem conclusos, inclusive para apreciação da petição de tis. 248/26. Intime-se. " 

Alessa-··-~"' 

Escrevente Técnico Judiciário 
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PROCESSO FÍSICO Nº 0000845-04.1995.8.26.0650 

PROCESSO FÍSICO Nº 0000845-04.1995.8.26.0650 
HELENA MARIA VILAR DOS SANTOS 
Enviado: quarta-feira, 6 de fevereiro de 2019 13:52 
Para: VALINHOS - SETOR DE EXECUCOES FISCAIS 
Prioridade: Alta 
Anexos: decisão [0000845-04.1995.8~1.pdf (43 KB) 

Boa tarde! 

Sirvo-me deste para ENCAMINHAR, cópia atendendo determinação 

Constante no penúltimo parágrafo da DECISÃO de fls. 2839 e 

Verso. 

Atenciosamente. 

~ ,. . ) 
. ' . · 1 . 

HELENA MARIA VILAR DOS SANTOS 
Escrevente Técnico Judiciário 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 

12 Ofício Cível da Comarca de Valinhos 

Rua Professor Ataliba ogueira, 36 - Parque Terranova - Valinhos/SP 

13270-660 

Tel: (19) 3869-4366 

E-mail: helenasantos@tjsp.jus.br 

Page 1 of 1 

AVISO - O remetente desta mensagem é responsável por seu conteúdo e endereçamento. Cabe ao destinatário dar a ela tratamento adequado. 
Sem a devida autorização, a reprodução. a distribuição ou qualquer outra ação, em desconformidade com as normas internas do Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo (T JSP), são proibidas e passíveis de sanções. 
Se eventualmente aQuele que deste tomar conhecimento não for o destinatário, saiba Que a divulgação ou cópia da mensagem são proibidas. 
Favor notificar imediatamente o remetente e apagá-la. A mensagem pode ser monitorada pelo T JSP. 

https://correio. tjsp.j us. br/owa/?ae=ltem&t=IPM.Note&id=RgAAAAArNH2y D4 T%2f... 0610212019 
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,...,,_._ Rua Professor Ataliba Nogueira, 36, ., Santo Antonio - CEP 13270-660, 
Fone: O 19-3869-4366, Valinhos-SP - E-mail: valinhos 1@tjsp.jus.br 
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min 

Processo Físico nº: 

Classe - Assunto 

Requerente: 

Requerido: 

DECISÃO 

0000845-04.1995.8.26.0650 

Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte • Recuperação judicial e Falência 
Rommer Veiculos Ltda 
Tivoli Veiculos Ltda 

có. 

CONCLUSÃO 

Em 08/10/2018, faço conclusão destes autos a MMª. Juíza de Direito Dr3 
BIANCA VASCONCELOS COA TIL Eu, __ escrevente, digitei e subscrevi. 

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Bianca Vasconcelos Coatti 

Vistos. 

1. Cumpra-se integralmente e COM URGÊNCIA a decisão de fls. 2759, 

publicando-se o edital de fls. 2807/2808. 

2. Fls. 2763: O crédito da peticionária está regularmente inscrito no Quadro Geral 

de Credores de fls. 2807/2808, sendo que a expedição da guia de levantamento será determinada 

no momento oportuno. 

3. Fls. 2764: Comprove o peticionário a nomeação de inventariante. 

4. Fls. 2836: Após o cumprimento do item 1, expeça-se ofício à Procuradoria 

Regional da Fazenda Nacional em Campinas, informando que não há bens arrematados nestes 

autos, uma vez que o único imóvel pertencente à massa falida foi objeto de penhora em execução 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
-\1,-~ * . * COMARCA DE V ALINHOS 

::I~;: P.t: ~~~~R~E V ALINHOS 

~HlU'HllllOlill- Rua Professor Ataliba Nogueira, 36, ., Santo Antonio - CEP 13270-660, 
Fone: 019-3869-4366, Valinhos-SP - E-mail: valinhosl@tjsp.jus.br 
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min 

fiscal. 

Esclareça-se, ainda, que há numerário depositado nestes autos, bem como nos 

autos do processo nº 0009303-24.2006.8.26.0650, oriundo dos aluguéis depositados pela locatária 

do imóvel. 

A somatória de tais parcelas, por ora, é desconhecida. Todavia, já foi determinada 

a transferência dos valores depositados nos autos supramencionados para conta vinculada ao 

presente processo e, tão logo seja possível aferir o total disponível, será expedido novo ofício com 

tal informação. 

5. Ante a existência de diversas execuções fiscais em face da falida, após o 

cumprimento do item 1, intime-se pessoalmente as procuradorias das Fazendas Municipal, 

Estadual e Nacional, a fim de que tomem ciência do Quadro Geral de Credores (fls. 2770/2775) e 

do respectivo edital fls. 2807/2808 e, querendo, se manifestem a respeito. 

6. Por fim, a análise das questões referentes à avaliação e posterior alienação do 

imóvel devem ser dirimidas nos autos da execução fiscal nº 0006638-11.2001.8.26.0650, na qual 

houve penhora, com a devida manifestação do exequente. 

Assim, remeta-se cópia desta decisão para o Setor das Execuções Fiscais, para 

adoção das providências cabíveis. 

Intime-se. 

Valinhos, 31 de janeiro de 2019. 

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, 
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA 

Em ________ recebi estes autos em Cartório. Eu, _____ (Escrevente), subscrevi. 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
~~l!!l~ . a rJ.-,,- .~COMARCA DE V ALINHOS 

:jse : ~P . FORODEVALINHOS -
. -1' ~e ~-d 1:: SEF · SETOR DE EXECUÇOES FISCAIS 

jM,_et:_ Rua General Osório 522, ., Nova Valinhos - CEP 13271-130, Fone: 
(19)3871-6884, Valinhos-SP - E-mail: valinhossef@tjsp.jus.br 
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min 

Processo Físico n º: 

Classe - Assunto: 

Requerente: 

Executado: 

Certifico que ... 

CERTIDÃO 

0006638-11.2001.8.26.0650 

Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano 

Município de Valinhos 
Allegro Veículos Ltda (nova Denominação: Tivoli Veículos Ltda) 

CERTIDÃO 

a)estes autos aguardavam retirada em carga para vista/manifestação do Município sobre o pedido 
de exceção de pré-executividade apresentado, em cumprimento à r. decisão de fl.269; 

b )quando foram juntados aos autos a petição e anexos de fls.270/280; 

c)e, posteriormente, a mensagem eletrônica do Primeiro Ofício Judicial local, encaminhando 
cópia da r. decisão proferida nos autos da Ação de Falência nº 0000845-04.1995.8.26.0650, 
juntada a fls.284/285; 

d)agora, os autos serão remetidos com urgência para a parte exequente s.e manifestar. 

Todo o referido é Verdade, dou Fé. 
Valinhos, 06 de fevereiro de 2019. 

Cassiano Steck Brunelli, 
Escrevente Técnico Judiciário. 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS 
ESTADO DE SÃO PAULO 

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DO 

SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS DA COMARCA DE VALINHOS, ESTADO DE 

SÃO PAULO, 

PROCESSO Nº 0006638-11.2001.8.26.0650 

N º de ordem 9513/ 08 

O MUNICÍPIO DE VALINHOS, por sua Procuradora 

adiante assinada, nos autos da EXECUÇÃO FISCAL movida em face de ALLEGRO 

VEÍCULOS LTDA, sucessora de TIVOLI VEÍCULOS LTDA., perante esse MM. Juízo 

e Cartório RespectiYo, processo em epígrafe, vem, respeitosamente, manifestar-se quanto à 

exceção de pré-execu'tividade apresentada, nos seguintes termos: 

Pretende a excipiente a exclusão da multa moratória aplicada à 

massa falida de Tivoli Veículos Ltda. 

Muito embora a exceçao de pré-executividade seia uma 

construção doutrinariamente aceita, tem uma razão de ser bem clara, qual seja, permitir que o 

executado provoque a declaração de nulidade / extinção da execução de maneira 

rápida, apontando um vício grave que poderia, inclusive, ser declarado de oficio, 

podendo-se dizer que é uma ,-ia criada para desonerar o executado, pois em tese pode tecer 

sua defesa sem prévia garantia do juízo. 

De outro lado, a alegação de exclusão da multa moratória é 

matéria que somente pode ser discutida em ação de embargos, não em exceçao de pré

executividade. 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Como é cediço, a exceção de pré-executi,-idade tem sido 

admitida pela doutrina e jurisprudência, apenas para análise de supostos vícios formais do 

útulo executivo, bem como as condições da ação e pressupostos processuais. Não pode ser 

admitido o instrumento utilizado pela Excipiente, quando existe meio jurídico próprio para 

alegação da matéria, com.regulamentação específica. 

A exceção de pré-executividade cabe somente quando com uma 

simples petição se consegue pronr a nulidade da execução. Isso quando a nulidade é tão 

vish-cl que pode ser decretada de ofício, pois, quando depender de prorns a serem analisadas, 

como é o caso presente, em que a Excipiente argüi matéria que somente pode ser apreciada e 

julgada por meios de embargos, onde por provas inequívocas derrube a certeza e liquidez dos 

úrulos executivos (art. 204 do CT e 3° da LEF), a exceção de pré-executividade é o meio 

incabível. 

Segundo o Enunciado nº 07, aprorndo no encontro de Juízes 

da Dívida Ativa, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro: '~exceção de pré-executividade 

som ente será possível nos casos de p agam ento, ilegitimidade passiva da p arte 

executada e nulidade da certidão da dívida pública, não sen do necessária a garan tia 

do j uízo." 

Portanto, incabível a arguição da defesa por meio de exceção de 

pré-executividade, haja vista esta ser admissível apenas com a ocorrência de situação jurídica 

clara e demonstrfrel de plano, e que envolva matéria relacionada à admissibilidade da 

execução (por exemplo: condições da ação, pressupostos processuais, prescrição, decadência, 

nulidade do útulo executivo). 

Súmula 393 do Sup erior Tribunal de Justiça: 

'~ exceção de pré-exec11lividade é admissível na exec11fàO fiscal relativamente às matélias 

conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória': 

Não é o caso dos presentes autos. 

Quanto às alegações da Excipiente, requer a mesma a exclusão 

da multa cobrada na presente execução fiscal, com fundamento no Decreto~Lei oº 7661 / 45 ee 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS 
ESTADO DE SÃO PAULO 

nas Súmulas 192 e 565, ambas do Supremo Tribunal Federal. A referida questão não interfere 

na existência do título executivo muito menos nas matérias relacionadas à admissibilidade da 

execuçao. 

Informa que a empresa ALLEGRO VEÍCULOS LfDA foi 

declarada sucessora da Executada, o que se confirma com a R. Sentença anexa, prolatada em 

agosto de 2006. 

Posto isso, julgo PROCEDENTE a ação e declaro a ré ALLEGRO 

VEÍCULOS LTDA. sucessora de TÍVOLI VEÍCULOS LTDA., tomando

a, assim, responsável por todos os débitos da sucedida Tívoli Veículos 

Lt<la., sejam eles trabalmstas, tributários, comerciais ou civis. Condeno ainda a 

ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorá1ios advocatícios que, levando-se em 

consideração o trabalho -realizado, o tempo e a complexidade da causa, fixo em RS 4.000,00 

(quatro mil reaiJ), com comçào a pmtir desta data. (Processo 11º 0000304-

92.2000.8.26.0650) 

Declaração também confirmada por acórdão da 1 Oª Câmara de 

Direito Prindo do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa tem o seguinte 

teor: 

Falência - A fão declaratóna - Sucessão entre empresas - Configuração - Constit11ição de 

soàedade com ativos adq11úidos por seus sócios de outra com atividades encerradas po11co antes -

A ssunfão apenas do passivo 11ecessá1io para garantia das operações da nova sociedade no mesmo 

local e no mesmo ramo de concessão de veít11los - ll1anobra q11a11do aos endereços das sedes para 

dissimtt!ar a sucessão - 'egócios realizados às vésperas da falêmia - Remímia da antelior 

concessionália. depois falida, a i11de11izafão pela dissol11ção da concessão - Sim11lação e fraude em 

detrimento dos demais credores - Provas ham1ô11icas e consistentes - Reconhecimento da 

re~nsabilidade da sucessora por cHvidas da fàlida - Sentença 

suficientemente fundamentada - Ratificação conjomte artigo 252 do Regimento Interno 

deste Tribunal de Justifa - Preliminar de não-conhecimento do apelo inconsistente - Honorários 

advocatícios suettmbenciais comtamente arbitrados -Apelafão conhecida e não provida." (T]SP, 

10ª Câmara de Direito Pn'vado, Ap 11º 492.544.4/ 1-00, Rei. Des. Guilherme Santini 

Teodoro, 18/11/2010) 

JfaO 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Ora, Excelência, incompath·eis entre s1 as situações acuna 

narradas, porque, ha,·endo exclu ão da multa aqui cobrada, a sucessora Allegro Veículos Ltda 

se beneficiaria de uma regra aplicfrcl à massa falida. 

A empresa Allegro Veículos Ltda é parte legítima para figurar 

no polo passn·o da presente execução e suportar os débitos integralmente cobrados, sem 

exclusão da multa. 

Portanto, mesmo que admitida a análise da exclusão da multa 

moratória em exceção de pré-executi,ridade, ainda, assim, não haveria como dar pela sua 

procedência. 

Diante do exposto, o Iunicípio de Valinhos requer não seia 

conhecida a exceçao de pré-executividade. Caso seja diverso o entendimento de Vossa 

Excelência, que seja a mesma julgada improcedente, prosseguindo-se a presente execução 

fiscal. 

Valinhos, 26 de fevereiro de 2019. 

Procuradora Mu · ipal 

OAB/SP nº 283.174 
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DECISÃO 

Processo Físico nº: 0006638-11.2001.8.26.0650 

Classe - Assunto 
Requerente: 
Executado: 

Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano 
Município de Valinhos 

Allegro Veículos Ltda (nova Denominação: Tivoli Veículos Ltda) 

CONCLUSÃO 

Em 02/04/2019, faço conclusão destes ~s a MMª. Juíza de Direito Dr3 
BIANCA VASCONCELOS COATTI. Eujr-: escrevente, digitei e subscrevi. 

~_\;- . 

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Bianca Vasconcelos Coatti 

Vistos. 

1. Fls. 264/268: Massa Falida de Tivoli Veículos Leda. apresentou Exceção de Pré

Executividade, alegando, em síntese, a ilegalidade da incidência de multa. No mais, sustentou que, 

na ação declaratória nº 0000304-92.2000.8.26.0652 foi reconhecido· que a empresa Allegro 

Veículos Ltda. é sua sucessora, de modo que o excepto pode requerer sua inclusão no polo passivo 

da presente demanda. 

Intimado, o excepto ofertou impugnação, pugnando pela rejeição da exceção. 

É a síntese do necessário. 

Decido. 

No tocante ao cabimento da exceção de pré-executividade, pondero que tanto a 

doutrina quanto a jurisprudência não conferem caráter irrestrito . e incondicional a este meio 

excepcional de impugnação de que pode se valer o devedor. É ·preciso que a matéria objeto de 

defesa, aferível de plano, diga respeito às condições da ação ou· aos pressupostos processuais de 

constituição e desenvolvimento válido e regular do processo de execução. 

Desta forma, admissível a invocação de pré-executividade para análise da 
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incidência de multa sobre o débito tributário. ·iif .,, 
A análise das Certidões de Dívida Ativa juntadas . a fls. 03/06 revela que o débito 2 

CIÍ 

tributário diz respeito à IPTU, referente aos exercícios de 1977 e 2000, bem assim que foram 1 
.<ti' .,, acrescidos ao valor principal, multa e juros moratórias; a partir de 16/01/1997. 
~ Ocorre que, conforme ponderado pela Administradora 'Judicial, o termo legal da .,, 
.S
.!: 

quebra da executada foi fixado em 14 de agos_to de 1995 (fls. 41/42 dos autos nº ~ 
·e;; 

0000845-04.1995.8.26.0650). o 
<I> .,, .,, 

Deste modo, a teor das Súmulas 192 e 565 do Supremo Tribunal Federal, não há ~ 
<11 

que se falar na incidência da multa moratória. .!§ 
<11 
;:) .,, .,, 

Ademais, em relação aos juros de mora, observo que o artigo 124, caput, da Lei nº ~ 

11.101/2005 dispõe que "contra a massa falida .não são exigíveis juros vencidos após a 

decretação da falência, previstos em lei ou em contrato, se o ativo apurado não bastar para o 

e 
Q.. 

-9 
;:) 

<11 .,, 
o 

pagamento dos credores subordinados' ~ .,, 
. ~ Dessa forma, tendo em vista que os débitos são postenores à data da quebra, <ti 

necessária, por ora, a exclusão dos juros de mora. 

Nesse sentido: 

~ 
~ 
i=:'. 
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ü 
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'EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL JUROS E MULTA MORATÓRIA. 3 
Ü
l!J 

MASSA FALIDA. Em se tratando de massa falida, não se pode cobrar multa. Os <: 
juros moratórias somente são ·devidos até a data da decretação da falência. o 
Inteligência do Decreto-Lei nº 7.661/45. Precedentes do STJ. Sentença mantida. ~ 
Recuso não provido." (TJSP, Ap. nº 0003497-39.2010.8.26.0562, Rei. Des. :;; 
Ronaldo Andrade, j . 28/08/2012, DJe 31/08/212). 0 

<: 

"PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. 
MASSA FALIDA. PENHORA POSTERIOR À DECRETAÇÃO DA 
FALÊNCIA. MULTA E JUROS. SÚMULAS 192, 565 E PRECEDENTES DO 
STF. L Decretada a falência em 15.12.93, .antes da realização da penhora no 
executivo fiscal, é indevida a multa administrativa após aquela data e os juros 
ficam condicionados à suficiência do ativo apurado para atender ao principal no 
Juízo da Falência. 2. Recurso especial conhecido, porém, improvido." 
(STJ,RESp 235396/SC, Rei. Min. Francisco Peçanha Martins, 08/10/2001). 

FALÊNCIA. EXCEÇÃO. PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA. JUROS. No 
processo falimentar, a aplicação de multa fiscal e juros moratórias é passível de 
ser questionada mediante exceção de pré-executividade. Os juros 
moratórias anteriores à decretação da quebra são devidos pela massa 
independentemente de haver saldo para o pagamento do principal, porém, 
depois da quebra, a exigibilidade fica condicionada à suficiência do 
ativo. A multa moratória, no entanto, não incide na execução fisca l movida 
contra amassa falida (Súmulas ns. 192 e 565 do STF e art. 23, parágrafo único, 
Ili, do DL n. 7.661/1945) (STJ, REsp 949.319-MG, Rei. Min. Luiz Fux, 
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14/11/2007) (grifo nosso). 

o 

"' "' Q) 
o e 
Q. 

o 
Q) 

ê 
-2 .s 
-~ 

"' ~ 
Por fim, em relação ao reconhecimento da sucessão da excepiente pela empresa ~ 

Allegro Veículos Ltda., observo que sua inclusão no polo passivo da ·presente execução é 
-~ 

~ 
-~ 

faculdade do exequente, ora excepto, que, caso entenda pertinente, deverá formular o competente "' 
~ 

pedido. .9. 
:?: 

Ademais, evidente que a exclusão da multa e dos juros ora determinada não ~ 
"' 

abrange a empresa em questão, uma vez que não se trata de massa falida. 
o 
Q) 

"' "' Q) 

Pelo exposto, acolho parcialmente a exceção de pré-executividade, para determinar :5 
-~-

ªexclusão dos valores acrescidos a título de multa e juros moratórias. ~ 
"' "' Concedo o prazo de 15 dias úteis para que a exequente providencie o cálculo do ~ 
Q. 

débito, nos moldes ora delineados, bem como informe se este corresponde ao valor já inscrito no _2 

quadro geral de credores, copiado a fls. 256/263. 

Após, dê-se vista à Administradora Judicial. 

2. Fls. 248/255 e 270/274: Ciente das providências adotadas pela Administradora 

::i 
cc 

"' o 
ài 
"' "' ~ 
~ 

(f_ 
~ 
!

Judicial, que abriu nova matrícula do imóvel anteriormente registrado sob o número 56.541 do 1° 6 
() 

Cartório de Registro de Imóveis de Campinas perante o Cartório de Registro de Imóveis de CI) 
o 

Valinhos, na qual recebeu o número 33.064, bem como da averbação do can·celamento da penhora ~ 

determinada na Execução Fiscal Estadual nº 181/92. 

Em relação à execução nº 572/95 (0000419-89.1995.8.26.0650), que ensejou a 

< o 
() 
CI) 

~ 
0 

averbação 3/33.064, constatei, em consulta ao andamento processual, que foi proferida sentença de < s; 
Cll 

extinção, em razão de reconhecimento de prescrição intercorrente, com determinação de õ 
Q. 

levantamento de penhora. 
Q) 

ê: M 
Q) ..., 

_§ ~ Ademais, como bem ponderado pela Administradora Judicial, a averbação Ag 0 .Q>o 

7/33.064, que noticia a decretação de indisponibilidade de bens na ação trabalhista nº ~ § 
~§ 0047300-89.1995.5.15.0001 em nada interfere na alienação do ·bem, uma vez que determinada ·;;; 0 
~ -!2> 
Cii ~ após sua arrecadação na falência. <::o 
'õ, o 

Por fim, em relação à execução nº 2.119/95, que ensejou à R.4/56.541, observo '§ ~ 
.g :2 

que o respectivo crédito se encontra devidamente habilitado na falência e, conforme ponderado cc o 
~~ 

pelo Administrador Judicial, possui natureza quirografária. 

Assim, referidas constrições não constituem óbice à alienação do bem. 

º<ti 
'<I> ,...: 

ºº fü~ 
§~ 

No mais, tendo em vista que o bem em questão foi penhorado no presente feito, ~ ~ 

~~ 
Ul8 
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não há que se falar na sua avaliação e alienação nos autos da fa lência. 

o 
O) 
O) 
Q) 
o e 
Q. 

o 
Q) 

ê 
.E .s 
•Cif 
O) 

~ Note-se, que, embora a penhora do imóvel em questão tenha sido deferida nestes .õ 
o; 

autos após a decretação da falência da executada, cujo termo legal foi fixado em 14 de agosto de -~ 

~ 
1995 (íls. 41/42 dos autos nº 0000845-04.1995.8.26.0650), é certo que o síndico nomeado à época -~ 

~ 
O) e devidamente intimado da constrição (fls. 29/30) não se insurgiu co_ntra tal decisão. s :;:: 

Ademais, as certidões de matrícula juntadas a fls. 251/255 e 275/276 indicam que, Q) 

~ 
apesar da data da quebra, o imóvel foi arrecadado na falência somente em 22 de março de 2006, ~ 

após o registro da penhora aqui determinada, que ocorreu em 11 de junho de 2004. 
O) 
O) 
Q) 
o 
<O 

Deste modo, não obstante a orientação jurisprudencial, no sentido de que, na -~-
:::i 
O) 

execução fiscal posterior à falência não cabe a constrição de bens singulares já arrecadados pelo 
O) 
Q) 
o e 

síndico, mas apenas penhora no rosto dos autos do processo falimentar (TRF2, Quarta Turma, :;-
.2 
:::i 

Agravo de Instrumento nº 201202010143590, Rel. Des. Federal Luiz Antonio Soares, j. ~ 
o 

09/04/2013), diante da peculiaridades do caso, entendo pertinente a man utenção da penhora aqui ~ 
O) 

realizada, bem como a alienação do bem nestes autos. ~ 
~ 

Por fim, despicienda a intimação dos demais credores e do Ministério Público, ~ 
~ 

uma vez que cabe à Administradora Judicial, devidamente habilitada no feito, zelar pelos 1-
(§ 

interesses da massa falida. () 

CI) 

o 
Pondero, no entanto, que "o produto da alienação judicial dos bens penhorados u1 

() 
<: 

deve ser repassado ao Juízo universal da falência, para apuração das preferências" (STJ, AgRg o 
() 
CI) 

no REsp 1232440 SP, Rei. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j . 16/06/2015). . :;: 

(3 Assim, sem prejuízo do item 01, intime-se o perito já nomeado para <: 

designação de data para avaliação do bem. 

Com a apresentação do laudo, dê-se vista às partes, para que se manifestem 

no prazo de 15 dias. 

Após, tornem conclusos. 

Intime-se. 

Valinhos, 30 de julho de 2019. 

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, 
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA 
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Foro de Valinhos 
Certidão - Processo 0006638-11.2001.8.26.0650 

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO 

Emitido em: 13/08/2019 10:10 
Página: 1 

Certifico e dou fé que o ato abaixo, constante da relação nº 0101 /2019, foi disponibilizado na página 
3421 /3425 do Diário da Justiça Eletrônico em 13/08/2019. Considera-se data da publicação, o primeiro dia útil 
subseqüente à data acima mencionada. 

Advogado 
Juliane Lima dos Reis Santos (OAB 169216/SP} 
Jundival Adalberto Pierobom Silveira (OAB 55160/SP} 

Teor do ato: "Vistos. 1. Fls. 264/268: Massa Falida de Tivoli Veículos Ltda. apresentou Exceção de 
Pré-Executividade, alegando, em síntese, a ilegalidade da incidência de multa. No mais, sustentou que, na 
ação declaratória nº 0000304-92.2000.8.26.0652 foi reconhecido que a empresa Allegro Veículos Ltda. é sua 
sucessora, de modo que o excepto pode requerer sua inclusão no polo passivo da presente demanda. 
Intimado, o excepto ofertou impugnação, pugnando pela rejeição da exceção. É a síntese do necessário. 
Decido. No tocante ao cabimento da exceção de pré-executividade, pondero que tanto a doutrina quanto a 
jurisprudência não conferem caráter irrestrito e incondicional a este meio excepcional de impugnação de que 
pode se valer o devedor. É preciso que a matéria objeto de defesa, aferível de plano, diga respeito às 
condições da ação ou aos pressupostos processuais de constituição e desenvolvimento válido e regular do 
processo de execução. Desta forma, admissível a invocação de pré-executividade para análise da incidência 
de multa sobre o débito tributário. A análise das Certidões de Dívida Ativa juntadas a tis. 03/06 revela que o 
débito tributário diz respeito à IPTU, referente aos exercícios de 1977 e 2000, bem assim que foram 
acrescidos ao valor principal, multa e juros moratórios, a partir de 16/01/1997. Ocorre que, conforme 
ponderado pela Administradora Judicial, o termo legal da quebra da executada foi fixado em 14 de agosto de 
1995 (tis. 41/42 dos autos nº 0000845-04.1995.8.26.0650). Deste modo, a teor das Súmulas 192 e 565 do 
Supremo Tribunal Federal, não há que se falar na incidência da multa moratória. Ademais, em relação aos 
juros de mora, observo que o artigo 124, caput, da Lei nº 11 .101/2005 dispõe que "contra a massa falida não 
são exigíveis juros vencidos após a decretação da falência, previstos em lei ou em contrato, se o ativo 
apurado não bastar para o pagamento dos credores subordinados' Dessa forma, tendo em vista que os 
débitos são posteriores à data da quebra, necessária, por ora, a exclusão dos juros de mora. Nesse sentido: 
'EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. JUROS E MULTA MORATÓRIA. MASSA FALIDA. Em se tratando de 
massa falida, não se pode cobrar multa. Os juros moratórias somente são devidos até a data da decretação 
da falência. Inteligência do Decreto-Lei nº 7.661 /45. Precedentes do STJ. Sentença mantida. Recuso não 
provido." (TJSP, Ap. nº 0003497-39.2010.8.26.0562, Rei. Des. Ronaldo Andrade, j. 28/08/2012, DJe 
31 /08/212}. "PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. MASSA FALIDA. 
PENHORA POSTERIOR À DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA. MULTA E JUROS. SÚMULAS 192, 565 E 
PRECEDENTES DO STF. 1. Decretada a falência em 15.12.93, antes da realização da penhora no executivo 
fiscal , é indevida a multa administrativa após aquela data e os juros ficam condicionados à suficiência do ativo 
apurado para atender ao principal no Juízo da Falência. 2. Recurso especial conhecido, porém, improvi~o." 
(STJ,RESp 235396/SC, Rei. Min. Francisco Peçanha Martins, 08/10/2001). FALENCIA. EXCEÇAO. 
PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA. JUROS. No processo falimentar, a aplicação de multa fiscal e juros 
moratórias é passível de ser questionada mediante exceção de pré-executividade. Os juros 
moratórias anteriores à decretação da quebra são devidos pela massa independentemente de haver saldo 
para o pagamento do principal, porém, depois da quebra, a exigibilidade fica condicionada à suficiência do 
ativo. A multa moratória, no entanto, não incide na execução fiscal movida contra amassa falida (Súmulas ns. 
192 e 565 do STF e art. 23, parágrafo único, Ili, do DL n. 7.661 /1945) (STJ, REsp 949.319-MG, Rei. Min. Luiz 
Fux, 14/11/2007} (grifo nosso}. Por fim, em relação ao reconhecimento da sucessão da excepiente pela 
empresa Allegro Veículos Ltda., observo que sua inclusão no polo passivo da presente execução é faculdade 
do exequente, ora excepto, que, caso entenda pertinente, deverá formular o competente pedido. Ademais, 
evidente que a exclusão da multa e dos juros ora determinada não abrange a empresa em questão, uma vez 
que não se trata de massa falida. Pelo exposto, acolho parcialmente a exceção de pré-executividade, para 
determinar a exclusão dos valores acrescidos a título de multa e juros moratórias. Concedo o prazo de 15 dias 
úteis para que a exequente providencie o cálculo do débito, nos moldes ora delineados, bem como informe se 
este corresponde ao valor já inscrito no quadro geral de credores, copiado a tis. 256/263. Após, dê-se vista à 
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Administradora Judicial. 2. Fls. 248/255 e 270/274: Ciente das providências adotadas pela Administradora 
Judicial, que abriu nova matrícula do imóvel anteriormente registrado sob o número 56.541 do 1° Cartório de 
Registro de Imóveis de Campinas perante o Cartório de Registro de Imóveis de Valinhos, na qual recebeu o 
número 33.064, bem como da averbação do cancelamento da penhora determinada na Execução Fiscal 
Estadual nº 181/92. Em relação à execução nº 572/95 (0000419-89.1995.8.26.0650) , que ensejou a averbação 
3/33.064, constatei, em consulta ao andamento processual, que foi proferida sentença de extinção, em razão 
de reconhecimento de prescrição intercorrente, com determinação de levantamento de penhora. Ademais, 
como bem ponderado pela Administradora Judicial, a averbação 7/33.064, que noticia a decretação de 
indisponibilidade de bens na ação trabalhista nº 0047300-89.1995.5.15.0001 em nada interfere na alienação 
do bem, uma vez que determinada após sua arrecadação na falência. Por fim, em relação à execução nº 
2.119/95, que ensejou à R.4/56.541, observo que o respectivo crédito se encontra devidamente habilitado na 
falência e, conforme ponderado pelo Administrador Judicial, possui natureza quirografária. Assim, referidas 
constrições não constituem óbice à alienação do bem. No mais, tendo em vista que o bem em questão foi 
penhorado no presente feito, não há que se falar na sua avaliação e alienação nos autos da falência. Note-se, 
que, embora a penhora do imóvel em questão tenha sido deferida nestes autos após a decretação da falência 
da executada, cujo termo legal foi fixado em 14 de agosto de 1995 (tis. 41 /42 dos autos nº 
0000845-04.1995.8.26.0650), é certo que o síndico nomeado à época e devidamente intimado da constrição 
(tis. 29/30) não se insurgiu contra tal decisão. Ademais, as certidões de matrícula juntadas a tis. 251/255 e 
275/276 indicam que, apesar da data da quebra, o imóvel foi arrecadado na falência somente em 22 de março 
de 2006, após o registro da penhora aqui determinada, que ocorreu em 11 de junho de 2004. Deste modo, 
não obstante a orientação jurisprudencial, no sentido de que, na execução fiscal posterior à falência não cabe 
a constrição de bens singulares já arrecadados pelo síndico, mas apenas penhora no rosto dos autos do 
processo falimentar (TRF2, Quarta Turma, Agravo de Instrumento nº 201202010143590, Rei. Des. Federal 
Luiz Antonio Soares, j. 09/04/2013), diante da peculiaridades do caso, entendo pertinente a manutenção da 
penhora aqui realizada, bem como a alienação do bem nestes autos. Por fim, despicienda a intimação dos 
demais credores e do Ministério Público, uma vez que cabe à Administradora Judicial, devidamente habilitada 
no feito, zelar pelos interesses da massa falida. Pondero, no entanto, que "o produto da alienação judicial dos 
bens penhorados deve ser repassado ao Juízo universal da falência, para apuração das preferências" (STJ, 
AgRg no REsp 1232440 SP, Rei. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/06/2015). Assim, sem prejuízo do item 
01, intime-se o perito já nomeado para designação de data para avaliação do bem. Com a apresentação do 
laudo, dê-se vista às partes, para que se manifestem no prazo de 15 dias. Após, tornem conclusos. Intime-se." 

Valinhos, ~gosto de 2019. 

Alessandra Paula Leite Machado 
Escrevente écnico Judiciário 





ALESSANDRA DE PAULA LEITE MACHADO 

De: 
Enviado em: 
Para: 

Assunto: 

ALESSANDRA DE PAULA LEITE MACHADO 
quinta-feira, 15 de agosto de 2019 11 :45 
marcio@monacofontes.com.br 

Perícia processo 951 3/08 - Setor das Execuções Fiscais de Valinhos, SP 

Setor das Execuções Fiscais de Val inhos 
Rua General Osório, 522 - Nova Val inhos - Valinhos-SP 
CEP 13271-130 - Fone (19)3871-6884 - valinhossef@tjsp.jus.br 

Valinhos, 15/08/2019 
A/C Sr. Márcio Mônaco Fontes (Perito Judicial) 

Processo: 0006638-11.2001.8.26 (favor indicar este número na petição) 
Número de ordem: 9513/08 
Execução Fisca l 
Exequente: Prefeitura Municipal de Valinhos 
Executado: Allegro Veículos Ltda (nova denominação: Tivoli Veículos Ltda) 

Bom dia, 
Por determinação da MMª Juiza de Di reito do Setor das Execuções Fiscais de 
Valinhos, Ora. Bianca Vasconcellos Coatti, fica Vossa Senhoria devidamente 
intimado a designar a data para avaliação do bem penhorado nos autos supra 
mencionados, a contar da data desta intimação, em cumprimento à 
determinação da r. decisão de fls. 292/295, que a seguir transcrevo: " vistos. 1. Fls. 

264/ 268: Massa Falida de Tivoli Veículos Ltda. apresentou Exceção de Pré-Executividade, alegando, em síntese, a 
ilegalidade da incidência de multa. No mais, sustentou que, na ação declaratória n° 0000304-92.2000.8.26.0652 foi 
reconhecido que a empresa Al/egro Veículos Ltda. é sua sucessora, de modo que o excepto pode requerer sua inclusão 
no polo passivo da presente demanda. Int imado, o excepto ofertou impugnação, pugnando pela rej eição da exceção. É a 
síntese do necessário. Decido. No tocante ao cabimento da exceção de pré-executividade, pondero que tanto a doutrina 
quanto a jurisprudência não conferem caráter irrestrito e incondicional a este meio excepcional de impugnação de que 
pode se valer o devedor. É preciso que a matéria objeto de defesa, aferível de plano, diga respeito às condições da ação 
ou aos pressupostos processuais de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo de execução. Desta 
forma, admissível a invocação de pré-executividade para análise da incidência de multa sobre o débito tributário. A 
análise das Certidões de Dívida Ativa juntadas a fls. 03/ 06 revela que o débito tributário diz respeito à IPTU, referente 
aos exercícios de 1977 e 2000, bem assim que foram acrescidos ao valor principal, multa e juros moratórias, a partir de 
16/ 01/ 1997. Ocorre que, conforme ponderado pela Administradora Judicial, o termo legal da quebra da executada foi 
fixado em 14 de agosto de 1995 (fls. 41/ 42 dos autos nº 0000845-04. 1995.8.26.0650). Deste modo, a teor das Súmulas 
192 e 565 do Supremo Tribunal Federal, não há que se falar na incidência da multa moratória. Ademais, em relação aos 
j uros de mora, observo que o artigo 124, caput, da Lei nº 11 .101/2005 dispõe que "contra a massa falida não são 
exigíveis juros vencidos após a decretação da falência, previstos em lei ou em contrato, se o at ivo apurado não bastar 
para o pagamento dos credores subordinados' Dessa forma, tendo em vista que os débitos são posteriores à data da 
quebra, necessária, por ora, a exclusão dos j uros de mora. Nesse sentido: 'EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. JUROS E 
MULTA MORATÓRIA. MASSA FALIDA. Em se tratando de massa falida, não se pode cobrar multa. Os juros moratórias 
somente são devidos até a data da decretação da falência. Inteligência do Decreto-Lei n° 7.661/ 45. Precedentes do STJ. 
Sentença mantida. Recuso não provido. " ( TJSP, Ap. nº 0003497-39.2010.8.26.0562, Rei. Des. Ronaldo Andrade, j. 
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28/08/2012, DJe 31/ 08/ 212). "PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. MASSA FALIDr;:;<j( 
PENHORA POSTERIOR À DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA. MULTA E JUROS. SÚMULAS 192, 565 E PRECEDENTES DO STF. 1. 
Decretada a fa lência em 15.12.93, antes da realização da penhora no executivo fisca l, é indevida a multa administrativa 
após aquela data e os juros ficam condicionados à suficiência do ativo apurado para atender ao principal no Juízo da 
Falência. 2. Recurso especial conhecido, porém, improvido. " (STJ,RESp 235396/ SC, Rei. Min. Francisco Peçanha Martins, 
08/ 10/ 2001). FALÊNCIA. EXCEÇÃO. PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA. JUROS. No processo {alimentar, a aplicação de 
multa fiscal e juros moratórias é passível de ser questionada mediante exceção de pré-executividade. Os · ros 
moratórias anteriores à decretação da quebra são devidos pela massa independentemente de haver sa}.fl:ó)~'l'"~~ 
pagamento do principal, porém, depois da quebra, a exigibilidade fica condicionada à suficiência df) .. afl_v~ '!i'ft 
moratória, no entanto, não incide na execução fiscal movida contra amassa falida (Súmulas ns. 192 e 565"-d..'f:li T, art. 
23, parágrafo único, III, do DL n. 7. 661/ 1945) (STJ, REsp 949.319-MG, Rei. Min. Luiz Fux, 14/11f~<Q.) ,Cg rlfb nosso) . 
Por fim, em relação ao reconhecimento da sucessão da excepiente pela empresa Allegro Veículos Ltda.(Jó"bservo que sua 
inclusão no polo passivo da presente execução é faculdade do exequente, ora excepto, que, caso entenda pertinente, 
deverá formular o competente pedido. Ademais, evidente que a exclusão da multa e dos juros ora determinada não 
abrange a empresa em questão, uma vez que não se trata de massa falida. Pelo exposto, acolho parcialmente a exceção 
de pré-executividade, para determinar a exclusão dos valores acrescidos a título de multa e juros moratórias. Concedo o 
prazo de 15 dias úteis para que a exequente providencie o cálculo do débito, nos moldes ora delineados, bem como 
informe se este corresponde ao valor já inscrito no quadro geral de credores, copiado a fls. 256/ 263. Após, dê-se vista à 
Administradora Judicial. 2. Fls. 248/ 255 e 270/ 274: Ciente das providências adotadas pela Administradora Judicial, que 
abriu nova matrícula do imóvel anteriormente registrado sob o número 56.541do1 º Cartório de Registro de Imóveis de 
Campinas perante o Cartório de Registro de Imóveis de Valinhos, na qual recebeu o número 33. 064, bem como da 
averbação do cancelamento da penhora determinada na Execução Fiscal Estadual nº 181/ 92. Em relação à execução n° 
572/ 95 (0000419-89.1995.8.26.0650), que ensej ou a averbação 3/ 33.064, constatei, em consulta ao andamento 
processual, que foi proferida sentença de ex tinção, em razão de reconhecimento de prescrição intercorrente, com 
rJeterminação de levantamento de penhora. Ademais, como bem ponderado pela Administradora Judicial, a averbação 
/ 33.064, que noticia a decretação de indisponibilidade de bens na ação trabalhista nº 0047300-89.1995.5.15.0001 em 

nada interfere na alienação do bem, uma vez que determinada após sua arrecadação na falência. Por fim, em relação à 
execução nº 2.119/ 95, que ensejou à R.4/ 56.541, observo que o respectivo crédito se encontra devidamente habilitado 
na falência e, conforme ponderado pelo Administrador Judicial, possui natureza quirografária. Assim, referidas 
constrições não constituem óbice à alienação do bem. No mais, tendo em vista que o bem em questão foi penhorado no 
presente feito, não há que se fa lar na sua avaliação e alienação nos autos da falência. Note-se, que, embora a penhora 
do imóvel em questão tenha sido deferida nestes autos após a decretação da falência da executada, cujo termo legal foi 
fixado em 14 de agosto de 1995 (fls. 41/ 42 dos autos n° 0000845-04.1995.8.26.0650), é certo que o síndico nomeado à 
época e devidamente intimado da constrição (fls. 29/ 30) não se insurgiu contra tal decisão. Ademais, as certidões de 
matrícula juntadas a f/s. 251/ 255 e 275/ 276 indicam que, apesar da data da quebra, o imóvel foi arrecadado na falência 
somente em 22 de março de 2006, após o registro da penhora aqui determinada, que ocorreu em 11 de junho de 2004. 
Deste modo, não obstante a orientação jurisprudencial, no sentido de que, na execução fiscal posterior à falência não 
cabe a constrição de bens singulares já arrecadados pelo síndico, mas apenas penhora no rosto dos autos do processo 
{alimentar (TRF2, Quarta Turma, Agravo de Instrumento n° 201202010143590, Rei. Des. Federal Luiz Antonio Soares, j. 
09/ 04/ 2013), diante da peculiaridades do caso, entendo pertinente a manutenção da penhora aqui realizada, bem como 
a alienação do bem nestes autos. Por fim, despicienda a intimação dos demais credores e do Ministério Público, uma vez 
que cabe à Administradora Judicial, devidamente habilitada no feito, zelar pelos interesses da massa falida. Pondero, no 
entanto, que "o produto da alienação judicial dos bens penhorados deve ser repassado ao Juízo universal da falência, 
para apuração das preferências" (STJ, AgRg no REsp 1232440 SP, Rei. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/ 06/ 2015). 
Assim, sem p rej uízo do item 01, in t ime-se o peri to já nomeado par a designação de data para avaliação do 
bem. Com a apr esentação do laudo, dê-se vista às partes, para que se manifestem no prazo de 15 dias. 
Após, t ornem cone/usos. Intim e-se. " 

Att 
Alessandra de Pau la Leite M achado 

Escrevente Técnico Judiciário 

SEF Va linhos 

·. . .. 
:~ . p . .. ... .. 

1:-.n•t.__•_.. 

ALESSANDRA DE PAULA LEITE MACHADO 
Escrevente Técnico Judiciário 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 
Setor das Execuções Fiscais 
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Rua General Osório, 522 - Vila Martina - Valinhos/SP - CEP: 13271 -130 

Tel: (19) 3871 -6884 

E-mail: alessandral@tjsp.jus.br 
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ALESSANDRA DE PAULA LEITE M ACHADO 

De: 
Para: 
Enviado em: 

Caique França da Silva <caique@monacofontes.com.br> 

ALESSANDRA DE PAULA LEITE MACHADO 

quinta-fei ra, 15 de agosto de 2019 11 :57 

Assunto: Lida: Perícia processo 9513/08 - Setor das Execuções Fiscais de Va linhos 

A sua mensagem: 

Para: Caique França da Silva 
Assunto'. Perícia processo 9513/08 - Setor das Execuções Fiscais de Valinhos 
Enviado: quinta-feira, 15 de agosto de 2019 11 :49:50 {UTC-03:00) Brasilia 

foi lida em: quinta-feira, 15 de agosto de 2019 11 :55:34 {UTC-03:00) Brasilia. 
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JUNTADA 
()~ .., l~ Er;?__, ••••••••••• de ........... Q~ ........... ..... . 4_e~ .•• 

jwito a estes autos ......... c..... .. ... ~ .. .. . . 
. .... . ... . . . . . .... ........ ..... ........... .. . .. .... f!ue segua(lli.}. 

Eu, ............. ··········}à-···· ................ r~. s;ubsc 
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MONACOFONTES 
~ 

MARCIO MO NACO FONTES~ 
AVALIAÇÔt:-S E PcRÍCIAS DE ENGENHARIA Engenheiro Civil e Grafotécnico 

T opograf1a e Georreferenc1amento Avaliação de Imóveis 
Possessónas em Geral e Usucapião Grafotécn ca 

Patologia Construtiva Fraude ao Consumo 

Exma. Sra. Dra. Juíza de Di reito do Setor de Execuções Fiscais, Foro de 
Valinhos, SP. 

Referência 

Processo 

Ação 

Requerente 

Requerido 

:- Informação do Perito - Data de Vistoria 

:- 0006638-11.2001.8.26.0650 

:- Execução Fiscal 

:- Município de Valinhos 

:- Allegro Veículos Ltda. 

MARCIO MONACO FONTES, Perito Judicial, nomeado 

nos autos da ação em referência, em cumprimento ao disposto do art. 474 -

A do CPC, vem, respeitosamente, informar ter encaminhado e-mail aos 

representantes das partes da data designada para a visto ria, conforme 

documento anexo, apont ando esta como início dos t rabalhos. Entretanto, 

REQUER que seja PUBLICADA ainda a intimação das pa rtes, conforme 

abaixo:-

Endereço 

Data da Vistoria 

Horário da Vistoria 

:- Rodovia Francisco Von Zuben (SP - 091) - Gleba 

03 - Chácara das Nações - Valinhos/SP 

:- 03 de Outubro de 2019 

:- 09:00 horas 

Ressalta-se que já foi realizado um estudo do ca 

obtenção das informações necessárias ao início dos trabalhos 

Tel. (11) 3101-2672 - e-mail pericias@monacofonte _com_ 

Rua Augusta, N2 1939 - Cj. 91 · Cerqueira César · São Paulo · SP · 01413-00 ~ 



MONACOFONTES 
AVALIAÇÔl:S F PrRiCIAS DF ENGENHl\RIA 

traçando o escopo dos trabalhos em campo, com a coleta de material 

fotográfico e levantamento de medidas "in loco", sendo que, acaso 

necessário, serão realizadas posteriormente, novas diligências para o 

desenvolvimento dos trabalhos, buscando a máxima qualidade, celeridade, 

com transparência e ética. 

Por fim, diante da necessidade de intimação das partes 

para comparecimento nas vistorias, com base no Art. 474 do Novo Código de 

Processo Civil, requer que o prazo concedido para conclusão dos 

trabalhos seja iniciado na data acima mencionada, salvaguardando a 

necessidade de novos documentos e vistorias complementares para a 

execução dos trabalhos. 

Termos em que, pede e espera 

DEFERIMENTO. 

de 2019. 

IBAPE N2 1.283 

Tel. (11) 3101-2672 - e-mail pericias@monacofontescom.br 

Rua Augusta, N2 1.939 - Cj. 91 · Cerqueira César · São Paulo · SP · 01413-000 



Mariana Schaeffer dos Santos 

De: 
Enviado em: 
Para: 

Cc: 
Assunto: 

Prezados, bom dia! 

Perícias 1 Monaco Fontes 

segunda-feira, 19 de agosto de 2019 11:32 

palharesdeandrade@gmail.com; maciejezack@yahoo.com.br; 

si lveira@jsilveira-advogado.com.br 

Bruna Barbosa de Souza; Mariana Schaeffer dos Santos 

Agendamento de Vistoria - Processo Nº 0006638-11.2001.8.26.0650 

(Município de Valinhos x Allegro Veículos Ltda.) 

Sou assistente do perito Mareio Monaco Fontes, o qual foi nomeado no Processo Nº 
0006638-11.2001.8.26.0650 (Município de Valinhos x Allegro Veículos Ltda.) para a avaliação 
do imóvel. Assim, a vistoria está agendada para o endereço, data e horário, conforme abaixo: 

Endereço: Rodovia Francisco Von Zuben (SP-091), Chácara das Nações - Valinhos/SP 
Data: 03 de Outubro de 2019 
Horário: 09:00 horas 

Todavia, para que facilite o acesso, requer ainda. que as partes informem os 
responsáveis pela abertura do imóvel. bem como a confirmação do recebimento deste. 

Atenciosa mente, 

MONACOFONTES 
i.,.:._1.--.: lo [f.- .·c~,L _ ·, 1.'Ati~ 

Mariana Schaeffer dos Santos 
Auxiliar de Engenharia 

Tel.: (11} 3101-2672 

www.monacofontes.com.br 

Rua Augusta, NQ 1.939, Cj. 91 - 9º Andar 1 Cerqueira Césa r, São Paulo - SP 1 CEP: 0 1413-000 
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Juliane Lima dos Reis Santos 
Síndica/ Administradora Judicial 

OAB/SP 169.216 

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DO SETOR DE 

EXECUÇÕES FISCAIS DA COMARCA DE VALINHOS/SP 

Autos do Processo sob nº 0006638-11.2001.8.26.0650 

Execução Fiscal 

A MASSA FALIDA DE TIVOLI VEÍCULOS LTDA, através de sua 

Síndica subscritora, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, nos autos do 

processo em epígrafe, que lhe move a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS, 

informar, concessa venia, que identificou omissão e erro material na r. decisão publicada 

no DJe de 14/08/2019, e, destarte, opor, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo 

Civil, opor EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões que seguem: 

As fls. 268, a EXCIPIENTE requereu a condenação da EXCEPTA 

nos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência. No entanto, a r. decisão 

vergastada foi omissa no tocante a esse pedido. 

Saliente-se que, observado, em cada caso, o pnnc1p10 da 

causalidade, conforme já pacificado pelo STJ no julgamento do REsp 1.111.002/SP (Rei. 

Min. Mauro Campbell Marques), na sistemática do art. 543-C do CPC, são cabíveis 

honorários sucumbenciais em exceção de pré-executividade, quando for acolhida. 

Vale lembrar que o cabimento da condenação em honorários na 

exceção de pré-executividade contra a Fazenda Pública é matéria pacífica na jurisprudência 

do c. STJ, tendo sido julgada, inclusive, sob o rito dos Recursos Repetitivos, senão vejamos: 

TRIBUTAR/O - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PR~
EXECUTIVIDADE - ILEGITIMIDADE PASSIVA - ACOLHIMENTO -
CONDENAÇÃO EM HONORARIOS ADVOGA TÍCIOS - CABIMENTO -
PRECEDENTES. 1. A agravante defende a tese de ser incabível a fixação 

de honorários sucumbenciais no caso em tela, tendo em vista que a decisão j),l 
que acolheu a exceção de pré-executividade e excluiu o agravado do pólo '"; 

1 



Juliane Lima dos Reis Santos ~.5 
Síndica/ Administradora Judicial ~ 

OAB/SP 169.216 

passivo da relação processual não extingue o feito. 2. A despeito de ser a 
exceção de pré-executividade mero incidente ocorrido no processo de 
execução, na hipótese, o seu acolhimento para o fim de declarar a 
ilegitimidade passiva ad causam dos recorrentes torna cabível a fixação de 
verba honorária. 3. O entendimento desta Corte segue a orientação no 
sentido de que cabe a condenação ao pagamento de honorários 
advocatícios na hipótese em que a exceção de pré-executividade é 
acolhida, ainda que não ocorra a extinção completa da execução. Agravo 
regimental improvido. (AgRg no REsp 1134076/SP, Rei. Ministro Humberto 
Martins, 2ª Turma, julgado em 2011012009, DJe 2911012009) 

Com efeito, já há muito é assentado o entendimento de que são 

devidos honorários advocatícios em casos de acolhimento da exceção de pré-executividade, 

tanto que esta é uma das teses já firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça (Tese 12), que 

abaixo transcrevemos: 

São devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente 
em virtude do acolhimento total ou parcial de exceção de pré
executividade. (Edição n. 129 - Jurisprudência em Teses - STJ .-: 
https:l/scon. stj.jus. br! SCON/jtltoc.jsp). 

Gize-se que, segundo a orientação jurisprudencial da referida Corte 

Superior, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente ainda que 

acolhida parcialmente a exceção de pré-executividade.1 

Isto posto, requer-se que seja suprida a omissão na r. decisão 

disponibilizada do DJE em 14/08/2019, para que sejam arbitrados os honorários 

advocatícios, nos termos no art. 85, §3° e incisos do CPC. 

Ademais, apenas por absoluto respeito à jurisdição, ª ·EXCIPIENTE 

informa que, no primeiro parágrafo da segunda folha do relatório, consta que o débito 

exequendo é de IPTU referente aos exercícios de 1977 e 2000, quando, na verdade, é 

relativo aos anos de 1997 até 2000, o que insta ser corrigido para aperfeiçoar ainda mais a 

presente prestação jurisdicional. 

Nestes termos, pede e espera deferimento. 
Valinhos/SP, 21 de agosto de 2019. 

Juliane Lima d~tos 
Síndica - OAB/SP 169.216 

1 EDcl no Aglnt no AREsp 961343/RJ, Rei. M inistro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 

24/04/2018, DJe 03/05/2018; -- Aglnt no REsp 1615173/SP, Rei. M inistro Marco Aurélio Bellizze, Terceira 
Turma, julgado em 17/04/2018, DJe 20/04/2018; -- Aglnt nos EDcl no REsp 1326400/ SP, Rei. Minist ro Lázaro 

Guimarães, Quarta Turma, julgado em 06/02/2018, DJe 09/02/2018. 
2 



ALESSANDRA DE PAULA LEITE MACHADO 

De: 
Enviado em: 
Para: 
Assunto: 

ALESSANDRA DE PAULA LEITE MACHADO 

terça-feira, 3 de setembro de 2019 15:00 

'palharesdeandrade@gmail.com' 

Designação de Perícia processo 9513/ 08 - URGENTE 

SETOR DAS EXECUÇÕES FISCAIS DE V ALINHOS 
Rua General Osório, 522 - Nova Valinhos - Valinhos/SP - CEP 13271-130 
Fone (19)3871-6884 - valinhossef@tjsp.jus.br 

Nc 
Dr. Alexandre Palhares de Andrade - OAB/SP 158.392 
palharesdeandrade@gmail.com 

/alinhas, 03/09/2019 

Processo FÍSICO : 0006638-11.2001.8.26.0650 (nº de ordem: 9513/08) 
Execução Fiscal 
Partes: Municípfo de Valinhos x Allegro Veículos Ltda (nova denominação: Tivoli 
Veículos Ltda) 

Boa tarde, Dr. Alexandre 

Pela presente, referente aos autos da Execução Fiscal supra mencionada, intimo 

Vossa Senhoria de que o perito Márcio Mônaco Fontes designou a data da perícia a ser 

·ealizada no imóvel penhorado nos referidos autos: 

- Data da vistoria: 03 de outubro de 2019 

- Horário: 09h00 

- Endereço: Rodovia Francisco Von Zuben (SP-091) - Gleba 03 

Chácara das Nações - Valinhos, SP 

Solicito a Vossa Senhoria a confirmação do recebimento desta mensagem. 

Att, 

Alessandra de Paula Leite Machado 
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ALESSANDRA DE PAULA LEITE MACHADO 
Escrevente Técnico Judiciário 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 

Setor das Execuções Fiscais da Comarca de Valinhos - SP. 

Rua: General Osório, nº 522 - Vila Martina - Valinhos - SP - CEP: 13271-130 

T el: (19) 3871-6884 

E-mail: alessandral@tjsp.jus.br 

~ Antes de imprimir pense em seu compromisso com o Meio Ambiente. 

2 



ALESSANDRA DE PAULA LEITE MACHADO 

De: 
Para: 
Enviado em: 

Microsoft Outlook 

palharesdeandrade@gmail.com 
terça-feira, 3 de setembro de 2019 15:00 

Assunto: Retransmitidas: Designação de Perícia processo 9513/ 08 - URGENTE 

A entrega para estes destinatários ou grupos foi concluída, mas o servidor de destino não 

::~~::d:::,.:::fig•::~::m d(:~h::::e:~drade@gmail.com) 4"' ~~ 
t~.--:~~~ . 

_, ,,, , ,~~ \; .. ,. Assunto: Designação de Perícia processo 9513/ 08 - URGENTE 
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
~llfimTJQll 

* . ~ * COMARCA DE V ALINHOS 
S G e P -~- FORO DE V ALINHOS _ :;. _ :t .t= SEF - SETOR DE EXECUÇOES FISCAIS 
, ... --.-.H,. Rua General Osório 522, ., Nova Valinhos - CEP 13271-130, Fone: 

(19)3871-6884, Valinhos-SP - E-mail: valinhossef@tjsp.jus.br 
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min 

CERTIDÃO 

Processo Físico nº : 0006638-11.2001.8.26.0650 

Classe - Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano 

Municipio de Valinhos Requerente: 

Executado: Allegro Veículos Ltda (nova Denominação: Tivoli Veículos Ltda) 

CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que os embargos de declaração juntados às fls. 304/305 
foram interpostos tempestivamente. Nada Mais. Valinhos, 04 de setembro 
de 2019. Eu,_, Alessandra de Paula Leite Machado, Escrevente Técnico 
Judiciário. 



Foro de Valinhos 
Certidão - Processo 0006638-11 .2001.8.26.0650 

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO 

Emitido em: 04/09/2019 11 :22 
Página: 1 

Certifico e dou fé que o ato abaixo, constante da relação nº 0113/2019, foi disponibilizado na página 
3577/3578 do Diário da Justiça Eletrônico em 04/09/2019. Considera-se data da publicação. o primeiro dia útil 
subseqüente à data acima mencionada. 

Advogado 
Juliane Lima dos Reis Santos (OAB 169216/SP) 
Jundival Adalberto Pierobom Silveira (OAB 55160/SP) 

Teor do ato: "Fica devidamente intimada a executada, através de seus procuradores nomeados nos 
autos, de que o perito, Sr. Márcio Monaco Fontes, designou a data para vistoria do imóvel penhorado para o 
dia 03 de outubro de 2019 às 09:00 - Endereço: Rodovia Francisco VonZuben (SP 091) Gleba 03, Chácara 
das Nações - Valinhos, SP." 

Valinhos, 4 ~embro de 2019. 

Alessandra 'ci{~~a Leite Machado 
Escrevente Técnico Judiciário 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO ,-.'9l, \.1 ... Jl:nl{.\ 

• r-i .COMARCA DE VALINHOS .., s... ... PC- FORO DE VAUNHOS -
• T • SEF - SETOR DE EXECUÇOES FISCAIS 

1 ""m .............. w. Rua General Osório 522, ., Nova Valinhos-CEP 13271-130, Fone: 
(19)3871-6884, Valinhos-SP - E-mail: valinhossef@tjsp.jus.br 
Horário de Atendimento ao Público: das 12b30min àsl9b00min 

Processo Físico nº: 
Classe - Assunto 
Requerente: 
Executado: 

DECISÃO 

0006638-11.2001.8.26.0650 
Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano 
Município de Valinhos 
Allegro Veículos Ltda (nova Denominação: Tivoli Veículos Ltda) 

CONCLUSÃO 

Em 04/09/2019, faço conclusão destes 
BIANCA VASCONCELOS COA TTI. Eu, 

s a MMª. Juíza de Direito Dr'1 
escrevente, digitei e subscrevi. 

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Bianca Vasconcelos Coatti 

Vistos. 

1. Fls. 304/305: Conheço dos embargos de declaração e lhes dou parcial 

provimento para sanar a omissão e o erro material existentes na decisão de fls. 292/295. 

Assim, aonde consta: "A análise das Certidões de Dívida Ativa juntadas a fls. 

03106 revela que o débito tributário diz respeito à IPTU, referente aos exercícios de 1977 a 

2000 ... ", leia-se: "A análise das Certidões de Dívida Ativa juntadas a fls. 03/06 revela que o débito 

tributário diz respeito à IPTU, referente aos exercícios de 1997 a 2000 ... " 

Além disso, passa a fazer parte da decisão: "Ante a sucumbência mínima por parte 

da excipiente e nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, deverá o 

excepto arcar com os honorários advocatícios, que, tendo em vista a necessidade de apuração do 

valor do débito e os parâmetros estabelecidos no 85, parágrafos 2° e 8° do mencionado diploma 

legal, fixo em R$ 700,00." 

Na parte não foi objeto de correção, permanece a decisão tal como lançada. 
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2. No mais, aguarde-se a apresentação do laudo pericial e observe-se os dois 

últimos parágrafos de fls. 295. 

Intime-se e observe-se. 

Valinhos, 29 de outubro de 2019. 

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, 
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA 

Em __ 3_ Ü_ Ü_LJ_IT_ 2_Q_1!lcebi estes autos em Cartório. Eu, f-- (Escrevente), subscrevi. 
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CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO 

Certifico e dou fé que o ato abaixo, constante da relação nº 0138/2019, foi disponibilizado na página 
3846/3851 do Diário da Justiça Eletrônico em 06/11/2019. Considera-se data da publicação, o primeiro dia útil 
subseqüente à data acima mencionada. 

Advogado 
Juliane Lima dos Reis Santos (OAB 169216/SP) 
Jundival Adalberto Pierobom Silveira (OAB 55160/SP) 

Teor do ato: "Vistos. 1. Fls. 304/305: Conheço dos embargos de declaração e lhes dou parcial 
provimento para sanar a omissão e o erro material existentes na decisão de fls. 292/295. Assim, aonde 
consta: "A análise das Certidões de Dívida Ativa juntadas a fls. 03/06 revela que o débito tributário diz respeito 
à IPTU, referente aos exercícios de 1977 a 2000 .. .", leia-se: "A análise das Certidões de Dívida Ativa juntadas 
a fls. 03/06 revela que o débito tributário diz respeito à IPTU, referente aos exercícios de 1997 a 2000 .. ." Além 
disso, passa a fazer parte da decisão: "Ante a sucumbência mínima por parte da excipiente e nos termos do 
artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, deverá o excepto arcar com os honorários 
advocatícios, que, tendo em vista a necessidade de apuração do valor do débito e os parâmetros 
estabelecidos no 85, parágrafos 2° e 8° do mencionado diploma legal, fixo em R$ 700,00." Na parte não foi 
objeto de correção, permanece a decisão tal como lançada. 2. No mais, aguarde-se a apresentação do laudo 
pericial e observe-se os dois últimos parágrafos de fls. 295. Intime-se e observe-se." 
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Executado: 

Certifico que ... 

CERTIDÃO 

0006638-11.2001.8.26.0650 

Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano 

Municipio de Valinhos 
Allegro Veículos Ltda (nova Denominação: Tivoli Veículos Ltda) 

Certidão e consulta sobre como proceder 

a)estando o setor nos preparativos finais para a correição ordinária deste ano, a Sra Chefe de 
Seção constatou a existência de uma minuta de decisão no gerenciador de arquivos sem assinatura 
judicial e com movimentação confirmada; 

b)ao não identificar a matrícula no documento, pensou tratar-se de uma movimentação gerada por 
equívoco no próprio gabinete e me incumbiu de informar o ocorrido e solicitar orientações sobre 
como proceder; 

c)informei o gabinete, mas em sequência, intrigado com o ocorrido, verifiquei a ocorrência dos 
acontecimentos abaixo indicados, possíveis de se comprovar através do extrato juntado a seguir: 

- os autos foram baixados do gabinete juntamente com tantos outros 
- foram recebidos fisicamente e no sistema informatizado em 30/10/19 
- uma decisão foi impressa e imediatamente juntada aos autos 
- porém, não percebi que ela ainda não tinha sido assinada pela MMª Juíza de Direito 
- indevidamente, foi confirmada a movimentação e dado andamento - para publicar 
- em seguida, os autos foram remetidos à escrevente para cumprimento 
- a minuta de decisão foi publicada no DJE e os autos foram encaminhados ao prazo 

Por ordem da MMª Juíza de Direito, Dr Bianca Vasconcelos Coatti, lavro esta certidão e remeto 
os autos ao gabinete da Primeira Vara Judicial para o que for determinado. 

Todo o referido é Verdade, dou Fé. 
Val inhos, 26 de novembro de 2019. 

Cassiano Steck Brunelli, 
Escrevente Técnico Judiciário. 



Foro de Valinhos 
Extrato do Processo 

-

0006638-11.2001 .8.26.0650 

Reqte 
Advogado : 

Exectdo 
Advogado : 

Síndica 
Advogada : 

Movimentações : 

Em andamento 

Emitido em : 26/1112019 - 08:57:00 
Página: 1 de 2 

Execução Fiscal/ IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano 
Redistribuição: Direcionada - 29/05/2008 20:21 - Controle: 2008/009513 
SEF - Setor de Execuções Fiscais 
Municipio de Valinhos 
Arone de Nardi Maciejezack e outro 
Allegro Veículos Ltda (nova Denominação: Tivoli Veículos Ltda) 
Jundival Adalberto Pierobom Silveira 
Juliane Lima dos Reis Santos 
Juliane Lima dos Reis Santos 
07111/201912:37 Autos no Prazo 

03/01/2020 
07/11/2019 11 :29 Certidão de Publicação Expedida 

Relação :0138/2019 
Data da Disponibilização: 06/11/2019 
Data da Publicação: 07/11/2019 
Número do Diário: 2928 
Página: 3846/3851 

07 /11 /2019 11 :29 Certidão de Publicação Expedida 
Relação :0138/2019 
Data da Disponibilização: 06/1112019 
Data da Publicação: 07/11/2019 
Número do Diário: 2928 
Página: 3846/3851 

06/11/2019 16:50 Autos no Prazo 
03/01/2020 

06/11/2019 12:27 Certidão de Publicação Expedida 
Relação :0138/2019 
Data da Disponibilização: 06/1112019 
Data da Publicação: 07/11/2019 
Número do Diário: 2928 
Página: 3846/3851 

04/11/201917:37 Remetido ao DJE 
Relação: 0138/2019 
Teor do ato: Vistos. 1. Fls. 304/305: Conheço dos embargos de declaração e 
lhes dou parcial provimento para sanar a omissão e o erro material existentes 
na decisão de fls. 292/295. Assim, aonde consta: "A análise das Certidões de 
Dívida Ativa juntadas a fls . 03/06 revela que o débito tributário diz respeito à 
IPTU, referente aos exercícios de 1977 a 2000 ... ", leia-se: "A análise das 
Certidões de Dívida Ativa juntadas a fls. 03/06 revela que o débito tributário 
diz respeito à IPTU, referente aos exercícios de 1997 a 2000 ... " Além disso, 
passa a fazer parte da decisão: "Ante a sucumbência mínima por parte da 
excipiente e nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo 
Civil, deverá o excepto arcar com os honorários advocatícios, que, tendo em 
vista a necessidade de apuração do valor do débito e os parâmetros 
estabelecidos no 85, parágrafos 2° e 8° do mencionado diploma legal, fixo em 
R$ 700,00." Na parte não foi objeto de correção, permanece a decisão tal 
como lançada. 2. No mais, aguarde-se a apresentação do laudo pericial e 
observe-se os dois últimos parágrafos de fls. 295. Intime-se e observe-se. 
Advogados(s): Juliane Lima dos Reis Santos (OAB 169216/SP), Jundival 
Adalberto Pierobom Silveira (OAB 55160/SP) 

30/10/2019 18:19 Ato ordinatório 
Aguardando providência - para publicar. 

30/10/2019 15:57 Decisão 
Vistos. 1. Fls. 304/305: Conheço dos embargos de declaração e lhes dou 
parcial provimento para sanar a omissão e o erro material existentes na 
decisão de fls. 292/295. Assim, aonde consta: "A análise das Certidões de 
Dívida Ativa juntadas a fls. 03/06 revela que o débito tributário diz respeito à 
IPTU, referente aos exercícios de 1977 a 2000 ... ", leia-se: "A análise das 
Certidões de Dívida Ativa juntadas a fls. 03/06 revela que o débito tributário 
diz respeito à IPTU, referente aos exercícios de 1997 a 2000 ... " Além disso, 
passa a fazer parte da decisão: "Ante a sucumbência mínima por parte da 
excipiente e nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo 
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Civil , deverá o excepto arcar com os honorários advocatícios, que, tendo em 
vista a necessidade de apuração do valor do débito e os parâmetros 
estabelecidos no 85, parágrafos 2° e 8° do mencionado diploma legal, fixo em 
R$ 700,00." Na parte não foi objeto de correção, permanece a decisão tal 
como lançada. 2. No mais, aguarde-se a apresentação do laudo pericial e 
observe-se os dois últimos parágrafos de fls. 295. Intime-se e observe-se. 
Recebidos os Autos da Conclusão 
Tipo de local de destino: Cartório 
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Página: 3577/3578 
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( 19)3871 -6884, Valinhos-SP - E-mail: valinhossef@tjsp.jus.br 
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min àsl 9h00min 

Processo Físico nº: 

Classe - Assunto 
Requerente: 

Executado: 

DECISÃO 

0006638-11.2001.8.26.0650 
Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano 

Municipio de Valinhos 
Allegro Veículos Ltda (nova Denominação: Tivoli Veículos Ltda) 

CONCLUSÃO 

Em 26/ 11/2019, faço conclusão destes autos a MMª. Juíza de Direito Dr3 
BIANCA VASCONCELOS COA ITI. Eu, __ escrevente, digitei e subscrevi. 

Juiz( a) de Direito: Dr( a). Bianca Vasconcelos Coatti 

Vistos. 

Somente nesta data, em razão da vigência do Sistema de Trabalho Remoto, 

instituído pelo Provimento CSM nº 2549/2020. 

Ante a certidão retro, regularizei, nesta data, a decisão de fls. 31 1/3 12, mediante 

assinatura digital. 

Providencie-se a serventia a substituição da minuta encartada a fls. 3 11 /3 12 pela 

decisão devidamente assinada, certificando-se. 

No mais, tendo em v ista que há alerta de petições pendentes de juntada, 

providencie-se o necessário e tornem conclusos com urgência. 

Intime-se. 

Valinhos, 13 de agosto de 2020. 

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, 
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA 
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MARCIO MONACO FONTES 9" 
AVALIAÇÕES E PERiCl,tc:; :JE Et,,._.r .óR A Engenheiro Civil e Grafotécnico 

Topografia e Georreferenciamento 
Possessórias em Geral e Usucapião 

Patologia Construtiva 

Avaliação de Imóveis 
Grafotécnica 

Fraude ao Consumo 

Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 1 ªAnexo Fiscal, TJSP, Valinhos, SP - SP. 

Referência 

Processo 

Ação 

Requerente 

Requerido 

:- Levantamento de Honorários Periciais 

:- 0006638-11.2001.8.26.0650 

:- Execução Fiscal 

:- Município de Valinhos 

:- Allegro Veículos Ltda. 

MARCIO MONACO FONTES, nomeado e devidamente 

habilitado nos autos da Ação em referência, tendo efetuado a entrega de 

seu Laudo Pericial, vem, respeitosamente, REQUERER, que se digne Vossa 

Excelência, a determinar o levantamento da importância depositada 

conforme comprovante de fls. 221/222, a título de Honorários Periciais, a 

ser expedido em nome de MonacoFontes Consultoria EIRELI ME (CNPJ 

19.960.645/0001-02), com posterior intimação por e-mail para retirada de 

guia ou alternativamente, para expedição de MLE, com crédito em conta, 

conforme o formulário preenchido (anexo}, tendo em vista o Comunicado 

Conjunto nº 474/2017. 

Tel. (11) 3101-2672 · e-mail pericias@monacofontes.com.br 

Rua Augusta, 1939 - Cj. 91· Cerqueira Cesar · São Pa..ilo · SP · 01413-000 
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MARCIO MONACO FONTE~ 

Engenheiro Civil e Grafotécnico 

FORMULÁRIO MLE - MANDADO DE LEVANTAMENTO 
ELETRÔNICO 

(Formulário para cada parte. Válido para depósitos a partir de 
01 /03/2017) 

Número do processo (padrão CNJ): 0006638-11.2001.8.26.0650/ 

Nome do beneficiário do levantamento: Mt'nacoFontes Consultoria 

Eireli - ME 

CNPJ: 19.960.645/0001-02 

Perito Judicial I CREA: 5061409897 

Tipo de levantamento: ( ) Parcial 

(X) Total 

Nº da página do processo onde consta comprovante do depósito: 

Fls. 221 /222. 

Valor nominal do depósito (posterior a 01 /03/2017): R$ 3.500.00 

Tipo de levantamento: ( ) 1 - Comparecer ao banco; 

(X) li - Crédito em conta do Banco do 

Brasil; 

( ) Ili - Crédito em conta para outros 
bancos; 

( ) IV - Recolher GRU; 

( ) V - Novo Depósito Judicial 

Agência e número da conta do beneficiário do levantamento: 

Agência:- 6998-1 - Conta Corrent~:- 777777~9/ 

Observações: Com luros e Correções Monetárias 

Tel. (11) 3101-2672 · e-riail pericias@monacofontescombr 

Rua Augusta, 1939 - Cj. 91· Cerqueira Cesar ·São Paulo · SP · 01413-000 
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Engenheiro Civil e Grafotécnico 
Topografia e Georreferenciamento 
Possessórias em Geral e Usucapião 

Pato logia Construtiva 

Avaliação de Imóveis 
Grafotécnica 

Fraude ao Consumo 

Exma. Sra. Ora. Juíza de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais - Foro de 

Valinhos/SP. 

Processo: - Nº 0006638-11.2001.8.26.0650 

C> . 
~ ... 

MARCIO MONACO FONTES, Perito Judicial, ~ 

devidamente habilitado e honrado com a sua nomeação para atuar nos u.. 

, ~ 
Autos da Ação de Execução Fiscal, movida por MUNICIPIO DE VALINHOS, 

em face de ALLEGRO VEÍCULOS LTDA, em curso perante esse R. Juízo e 

tendo concluído seus estudos, vistorias, análises e exames necessários para 

a avaliação do imóvel situado na Rodovia Francisco Von Zuben - Gleba 

03 - Valinhos/SP, vem, respeitosamente a presença de Vossa Excelência 

apresentar as conclusões a que chegou, através do seguinte:-

LAUDO 

PERICIAL 

D E 
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Engenheiro Civil e Grafotécnico 
Topografia e Georreferenciamento 
Possessórias em Geral e Usucapião 

Patologia Construtiva 

SUMÁRIO 

Avaliação de Imóveis 
Grafotécnica 

Fraude ao Consumo 

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES ............................................ 4 

li VIS"TORIA ................................................................................... ~ 

11.1 Situação e Características Gerais ..................... ............ .... .......... ............ 5 

11 .2 Zoneamento .... ... ........................... ................................................. ........ 10 

- , 
Ili DESCRIÇAO DO IMOVEL ......................................................... 12 

111 .1 Terreno ................................ ...... .. .. ........ .. .. .. .......... ............ .......... .. ......... 12 

111.2 Benfeitorias .......... ........ ....... ...... .. .... .......... ............................................. 15 

IV CRITÉRIOS E METODOLOGIA ................................................. 19 

IV.1 Método Evolutivo ........ ............................. .. ........ .................................... 19 

IV.2 Método Comparativo ...... .. ........ ........ .................................................. .. 21 

IV.3 Tratamento por fatores .... .. .................................................................. 23 

IV.4 Zonas de características homogêneas ................ .. ........................ ...... 27 

IV.5 Verificação do Grau de Ajustamento ................................................... 27 

IV.6 Grau de precisão .. ................ .. .... ....... .. .......... .. ........... ....... .............. ...... 28 

IV.7 Método Ross/Heidecke .... ...... .... ...................................... .......... ......... .. 29 

-V AVALIAÇAO ............................................................................. 32 

V.1 Obtenção do valor metro quadrado do Terreno ........ .. ...... .............. . 32 

Tel. (11) 3101-2672 · cel. (11) 9 -8233-5353 · e-mail marcio@monacofontes.com.br 

Rua Augusta, 1.939 - Cj. 91 · Cerqueira César · São Paulo · SP · 01413-000 
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Avaliação de Imóveis 
Grafotécnica 

Fraude ao Consumo 

V.1.i Pesquisa de Campo .................. .. ................................................... 32 

V.2 Fatores Homogeneizantes .............. ...................................................... 46 

V.2.i Grau de Precisão ......................................................... ................. .. 49 

V.2.ii Grau de Fundamentação: ........................................ ...................... 50 

V.3 Valor do Terreno .. .................................................................................. 52 

V.4 Valor da Benfeitoria .............................................................................. 53 

VI VALOR TOTAL DO IMÓVEL. .................................................... 55 

Vl.1 Grau de Fundamentação ...................................................................... 56 

VII ENCERRA.MENTO .................................................................... 57 

Tel. (11) 3101-2672 · cel (11) 9-8233-5353 ·e-mail marcio@monacofontes.com.br 

Rua Augusta, 1.939 - Cj. 91 · Cerqueira César · São Paulo · SP · 01413-000 



MONACOFONTES 
3:2_L\ 

MARCIO MO NACO FONTES 9-° 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

A V A LI A Ç ô E S E PERÍCIAS DE ENGENHAR.A 
Engenheiro Civil e Grafotécnico 

Topografia e Georreferenciamento 
Possessórias em Geral e Usucapião 

Patologia Construtiva 

Avaliação de Imóveis 
Grafotécnica 

Fraude ao Consumo 

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

O objetivo do presente Laudo Pericial é determinar o valor 

de mercado para o imóvel constituído por Capital Terreno e Capital 

Benfeitoria, situada à Rodovia Francisco Von Zuben, designada como Gleba 

nº 03, integrante das terras da área reservada "B" - constante na planta de 

loteamento "Chácara das Nações", Valinhos/SP, matriculada sob o Nº 33.064 

do Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Valinhos. 

Na imagem abaixo, tem-se o mapa de logradouros da 

cidade de Valinhos, onde nota-se a localização dos imóveis avaliando. 

BA Plus Eventos 
& Travei 

Kadplas Indus tria ft 
Comercio Artefa tos ... T 

Rapido Luxo Campinas 

A Padaria E 
"' Corwen1enc1a Tapera 

Residencial Zi.Jrich Dorf 

Associação dos 
'41. 

Condom1n;o ft 
Chacara Florn T 

Praça Papa 
João XIII 

Acima, temos uma imagem do "Google Maps", onde foi possível identificar, através da seta 
vermelha, o imóvel avaliando, bem como as ruas que o circunvizinham. 

Tel. (11) 3101- 2672 · cel. (11) 9 -8233- 5353 · e-mail marcio@monacofontes.com.br 

Rua Augusta, 1.939 - Cj. 91 · Cerqueira César · São Paulo · SP · 01413- 000 
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Engenheiro Civil e Grafotécnico 
Topografia e Georreferenciamento 
Possessórias em Geral e Usucapião 

Patologia Construtiva 

Avaliação de Imóveis 
Grafotécnica 

Fraude ao Consumo 

Inicialmente destaca-se que, este Profissional procedeu 

com o agendamento da vistoria ao imóvel objeto com a devida 

antecedência, via e-mail às partes, em cumprimento ao disposto do art. 474 

- A do CPC, informando data e horário da realização dos trabalhos. 

Em continuidade, após minudente estudo da matéria, 

procedeu-se com a vistoria ao imóvel, podendo observar a disposição do 

mesmo, vias de acesso, assim como, características topográficas e demais 

detalhes de interesse a mais completa e perfeita conceituação de seu 

"correto" valor. 

11.1 Situação e Características Gerais 

O objetivo do presente Laudo Pericial é determinar o valor 

de mercado para o imóvel constituído por Capital Terreno e Capital 

Benfeitoria, situada à Rodovia Francisco Von Zuben, designada como Gleba 

nº 03, integrante das terras da área reservada "B" - constante na planta de 

loteamento "Chácara das Nações", Valinhos/SP, matriculada sob o Nº 33.064 

do Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Valinhos. 

avaliando. 

A imagem aérea a segui r, ilustra a localização do imóvel 
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Topografia e Georreferenciamento 
Possessórias em Geral e Usucapião 

Patologia Construtiva 

Na ilustração acima, tem-se uma tomada do 
"Google Earth" onde destaca-se a localização 
dos imóveis em questão, através do círculo 
vermelho. Ao lado, tem-se uma tomada, 
aproximada, do referido imóvel, tem-se a 
delimitação perimétrica da Gleba nº 03. 

Avaliação de Imóveis 
Grafotécnica 

Fraude ao Consumo 

De acordo com o Sistema de Posicionamento Global, 

conhecido por GPS (do acrônimo do inglês Global Positioning System), é um 

sistema de posicionamento por satélite, utilizado para determinação da 

posição de um receptor na superfície da Terra ou em órbita. O sistema GPS 

pode ser utilizado por qualquer pessoa, gratuitamente, necessitando apenas 

de um receptor que capte o sinal emitido pelos satélites. 
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Avaliação de Imóveis 
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Fraude ao Consumo 

O receptor capta os sinais emitidos pelos satélites e calcula 

a sua posição com base nas distâncias a estes, a qual é dada por latitude e 

longitude, coordenadas geodésicas referentes ao sistema WGS84. 

Os receptores de GPS de hoje são extremamente precisos, 

onde certos fatores atmosféricos e outras fontes de erro podem afetar a 

precisão de receptores de GPS. Após a aquisição dos satélites, os sinais são 

mantidos até mesmo em mata densa ou locais urbanos, com edifícios altos. 

O receptor de 12 canais paralelos da GARMIN é rápido 

para localizar os satélites e são precisos numa faixa de 15 metros em média, 

sendo assim, utilizando um receptor da marca Garmin, modelo Etrex, foi 

coletado em frente ao imóvel em questão, o ponto de coordenadas 

geodésicas como segue: 

., Latitude :- 22°57'27.04"5 

., Longitude :- 47º 1 '6.77"0 

., Precisão do Ponto :- 15 metros 
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Fraude ao Consumo 

As vias para qual o imóvel faz frente possuem os seguintes 

melhoramentos públicos: 

Melhora 
Melhoramento conforme art. 32 Melhoramento 

Item mento Observação 
§ 1° do CTN não existente 

existente 

1 Meio fio ou calçamento, com 

canalização de águas pluviais. X 

li Abastecimento de água. X 

Ili Sistema de esgotos e fossa 
X 

séptica. 

IV Rede de iluminação pública, 

com ou sem posteamento para X 

distribuição domiciliar. 

V Escola primária ou posto de 

saúde (distância máxima de 3 X 

Km) 

A tabela acima demonstra os melhoramentos públicos existentes na via. 
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Fraude ao Consumo 

Acima temos uma ilustração da via para qual o imóvel faz frente, onde nota-se a existência 
de melhoramentos públicos. 
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11.2 Zoneamento 
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Avaliação de Imóveis 
Grafotécnica 

Fraude ao Consumo 

A Lei de Zoneamento 4.186, de 1 O de outubro de 2007 que 

estabelece as normas complementares ao Plano Diretor Estratégico, onde 

institui os Planos Regionais Estratégicos das Subprefeituras e dispõe sobre o 

parcelamento que disciplina e ordena o Uso e Ocupação do Solo do 

Município de São Paulo, identifica e classifica a região onde localiza-se o 

imóvel avaliando, como Zona 3A2 - Zona de Predominância Residencial 1. 

A qual, genericamente, possui as seguintes características, 

dimensionamento, ocupação e aproveitamento do terreno: 
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1 
USO E OCUPXÇIO 60 S&O 

l.EJN'.C.186.:01 1 

uso--------· - - 1 

1 SUBCATEGOflA 

" 

1 

Topografia e Georreferenciamento 
Possessórias em Geral e Usucapião 

Patologia Construtiva 

TABELA 2: 
1 

CATEGORIAS DE USO DO SOi.O DOS INOVEIS OOt1 TESTADA PARA VIAS CORREDORES 

CORREOORt 1 CORREDOR> 1 CORREDORS 

1 

1 
1 

1 
. ,....,. 

IUCO ..... •ua> ...... w .. co 

1 

1 

Aval iação de Imóveis 
Grafotécnica 

Fraude ao Consumo 

1 

CORREDOR4 

'"""' ..... 
WAICO 

OIS: ODT.f. f&an.t.SUIA~C\.UIN.UIDITtPAllAOSlllOi'OSot.E'10S:SU.W.t.l..HtolJll[NOP4'ta0tCClfllMXIOIUSTOD:ISUl~DE#LW"MCM IMX:.. IGULL & MC>n.MmAOIOOl01tOU~4 
1> DIYtJIU. SO oemEOOO lON'.I O.t.SOSIO!IÇOE:t. CCllmM'WH E OCC 'IN.WrflOSOl CJCWIA(AO DO tot.O 1 AMO'IST.&lllfNTO Ol l.O*OfCIUE l~A OCOMIDOA. 

'" ..3il PMi.MIE'T ... ~OlZOMa - ~ DlUKI tx>NWB.. - ·--·-· -- ll'MAXl*>OEN.ft!Eilfot 

' llDDoeOMWV Mm.CEW..KQJfc. TPl&Mf. . - . ·~ ~LY.. . l.At · ~ 

' . ' 2 P&ftElllOS 

' fllSD •• UMJAOtS•S~SCOMEOCIMt e -- . 1 ..... :~ . lllso.ca&Sfll'IWS'TTT.COIA.l~ o ·-• ,....,_, çaw,,.ffES,.,.CQlt""""NTil. CQfRUTO &O lOC&l • ...... 
• •-..ec:MSEWmTn. L.CIC&l.~~"' • 

.._ .. 
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Acima, nota-se o quadro de parâmetros urbanísticos referente ao zoneamento de Valinhos. 

Acima, temos trecho do mapa do Zoneamento de Va linhos, onde podemos observar a 
localização do imóvel avaliando, identificado pelo círculo em vermelho, bem como sua 
classificação, com sendo 3A2- ZONA PREDOMINANCIA RESIDENCIAL 1 
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Ili DESCRIÇÃO DO IMÓVEL 

111.1 Terreno 

Avaliação de Imóveis 
Grafotécnica 

Fraude ao Consumo 

Após a devida vistoria in-situ, foram colhidos os elementos 

necessários para descrição da área em questão, a qual possui formato 

irregular, com frente para a Rodovia Francisco Von Zuben, colhendo 

documentação fotográfica para melhor subsidiar este Trabalho: -

Área Total ................................................... ........ 9.555,44 m2 

Topografia .......... ............................ Declive de 10% Até 20% 

Formato .................................................................... Irregular 

Consistência .................................................................... Seca 

Acessibilidade .............................................................. Direta 

Na imagem acima, tem-se uma tomada da testada do imóvel, onde nota-se a acessibilidade 
direta do terreno em relação a Rodovia Francisco Von Zuben. 
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Ava liação de Imóveis 
Grafotécnica 

Fraude ao Consumo 

Por conseguinte, observou-se ainda a descrição 

perimétrica do imóvel, contida na matrícula N2 33.064, junto ao Cartório de 

Registro de Imóveis e Anexos de Valinhos, às fls. 278/279, a qual vem 

descrita a seguir: 

"GLEBA DE TERRAS, designada pelo número 3 (três), integrando 

terras da área reservada "B': constante da planta do loteamento 

"Chácara das Nações': município de VALINHOS, comarca de 

CAMPINAS, 1ª circunscrição Imobiliária, medindo e confrontando: 

pela frente por 59,81 m, com a auto Rodovia Francisco Von Zuben; à 

direita, de quem do lote olha para a auto Rodovia Francisco Von 

Zuben, por 15,00m; 16, 70m em curva; 78,02m e 13,94m com a 

estrada 1; no fundo por 60,41m com a faixa da adutora de água 

(futura marginal) e na esquerda por 94, 75m com o lote 2, com a 

ára de 9.555044m2" ( .. . )" 

Desta forma, diante da descrição perimétrica contida na 

matrícula, é possível identificar que o imóvel avaliando possui uma área total 

de terreno equivalente 9.555,44m2 (nove mil, quinhentos e cinquenta e 

cinco metros quadrados e quarenta e quatro decímetros quadrados). 
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Fraude ao Consumo 

Na imagem a seguir, tem-se um croqui de localização da 

Gleba nº 03: 

Acima, tem-se a delimitação perimétrica da Gleba nº 03. 
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Fraude ao Consumo 

De acordo com o estudo "Edificações Valores de Venda -

2017", encontra-se erigidas na Gleba "Sub-Judice" 01 (uma) benfeitoria, a 

qual foi classificada, descrita e medida assim: 

- Padrão 

Galpão Padrão Simples 

- Estado de conservação 

Necessitando de Reparos Simples a Importantes 

- Idade aparente 

30 anos 

- Área construída 

1.384,79 m2 (um mil, trezentos e oitenta e quatro metros quadrados e 

setenta e nove decímetros quadrados). Conforme medição realizada "in loco". 

- Descrição 

"Com um pavimento ou mais, podendo ter divisões internas para escritórios, 

mezaninos ou outras dependências. Projetados para vãos de proporções médias, 

em geral até dez metros, em estrutura metálica ou de concreto e fechamentos 

com alvenaria de tijolos ou blocos de concreto. Coberturas de telhas de barro ou 

de fibrocimento sobre tesouras de madeira ou metálicas, geralmente com forro. 

Fachadas normalmente pintadas a látex sobre emboço ou reboco, ou sem 

revestimentos". 
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Fraude ao Consumo 

A benfeitoria possui o perímetro, conforme croqui abaixo: 

Galpão 

Acima, tem-se um croqui ilustrativo do perímetro da edifi cação. 
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Avaliação de Imóveis 
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Fraude ao Consumo 

A área externa apresenta piso em terra batida, paredes revestidas com 

massa e cercado em madeira e aço. 

Acima e abaixo, temos uma ilustração da edificação erigida no imóvel, demonstrando a área 
externa da benfeitoria. 

._ 
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Fraude ao Consumo 

A área Interna apresenta piso em terra batida, paredes revestidas com 

massa e cobertura de telhas metálicas sobre estrutura de ferro. 

Acima e abaixo, temos uma ilustração da edificação, demonstrando a área interna da 
benfeitoria. 
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Fraude ao Consumo 

IV CRITÉRIOS E METODOLOGIA 

IV.1 Método Evolutivo 

Conforme en uncia a NBR 14.653 - Aval iações de Bens, 

Parte 2 - Imóveis Urbanos, a composição do valor total do imóvel avaliando 

pelo Método Evolutivo, pode ser obtida pela conjugação de métodos, a partir 

do valor do terreno, considerando o custo de reprodução das benfeitorias 

devidamente depreciados e o fator de comercialização. Ou seja: 

Onde: 

V1 = Valor do Imóvel 

Vr =Valor do Terreno 

Cs = Custo de Reedição da Benfeit oria 

FC= Fator de Comercialização, que pode ser maior ou menor que a unidade, 

em função da conjuntura do mercado em estudo na época da ava liação; 

Assim, o Estudo Va lores de Edificações de Imóveis Urbanos 

- 2017, def ine que, "o emprego do Valor de Venda de edificações em 

substituição ao respectivo custo de reedição constitui um mero artifício 

matemático que está em consonância com Método Evolutivo e com a ABNT NBR 

14.653-2:2011 -Avaliações de Imóveis Urbanos". 

Além disso, em seu item 3.1.2 temos que: 

3.1.2 O presente estudo calculou. com o uso do Método Evolutivo e do 

procedimento que é detalhado no Apêndice /, os Valores de Venda das 

edificações. que diferem dos seus respectivos custos de reedição 
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porque já contemplam o Fator de Comercialização Médio e/ou 

equivalente observado no mercado à época em que foi pesquisado. 

Portanto, para a apuração do valor de mercado de um 

imóvel, temos a seguinte equação: 

Onde: 

V1 =Valor de Mercado do Imóvel 

Vr = Valor do Terreno 

Vs = Valor de Venda da Benfeitoria ou da Edificação 

O Valor de Venda da Benfeitoria ou Edificação (Vs) é 

calculado de acordo com a seguinte fórmula: 

Va = CUB x Pc x Ac x FOC 

Onde: 

Pc = Índice referente à tipologia e padrão construtivo da edificação em 

apreço, definido com base na sua similaridade com os padrões constantes 

na Norma de Valores de Edificações de Imóveis Urbanos de 2017 

Ac =Área construída da edificação em apreço 

FOC = Fator de Adequação ao Obsoletismo e ao Estado de Conservação 

referente à edificação em apreço 

CUB =Custo unitário Básico da Construção Civil do Estado de São Paulo 
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Assim sendo, tem-se que: 

V, = (Vr + C8 )xFC 

e 

Avaliação de Imóveis 
Grafotécnica 

Fraude ao Consumo 

Desta forma temos que, quando da utilização do Estudo 

Valores de Venda da Benfeitoria ou da Edificação, o Fator de Comercialização 

já está embutido no Vb (Valor da Venda das Edificações). 

IV.2 Método Comparativo 

Para a determinação do justo e real valor do imóvel ora 

avaliando, o perito valeu-se dos métodos correntes adotados pela moderna 

técnica avaliatória, bem como da Norma para Avaliação de Imóveis Urbanos 

do Instituto Brasileiro de Ava liação e Perícia de Engenharia de São Paulo -

IBAPE/SP e NBR 14.653-2. 

A referida Norma preconiza que para a escolha do 

método deve ser analisada a natureza do bem, a finalidade da avaliação e na 

disponibilidade de dados de mercado, podendo-se ser uti lizado 05 (cinco) 

métodos: método comparativo, método evolutivo, método involutivo, 

método da capitalização da renda e método da quantificação do custo. 

Para o caso vertente, diante das características do imóvel 

avaliando (como área e localização no perímetro urbano}, a metodologia 

mais adequada a ser aplicada à avaliação do bem em questão é o método 
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Comparativo, o qual é usado no caso da existência de dados amostrais 

semelhantes ao avaliando. 

Nas avaliações, temos como base método comparativo 

de dados de mercado que consiste em se determinar o valor do imóvel pela 

comparação com outros similares, pelo preço de venda, tendo em vista as 

suas características semelhantes e admitindo-se que todos os que produzem 

a mesma renda tem valor igual ou guardam proporcionalidade linear. No 

processo comparativo entre o imóvel em exame e os pesquisados foi levado 

em conta, às características intrínsecas de cada um e adaptando-se as 

diversas condições de fórmulas próprias. Consideram-se também os 

coeficientes de transposição, de melhoramentos públicos, de profundidade, 

de testada, de topografia, de depreciação e outros. 

Portanto, a apuração do valor básico unitário do imóvel foi 

feita através do metro quadrado médio, aplicando-se os fatores de 

valorização ou desvalorização, em consonância com a Norma de Avaliação e 

Perícia de Engenharia do - IBAPE/SP e NBR 14.653-2. Para tanto se procedeu 

a uma cuidadosa pesquisa de elementos, colhida em imobiliárias dessa 

região, cujo tratamento de homogeneização encontra-se no presente 

trabalho. 

A finalidade do presente trabalho é, pois, a de apresentar 

solução para a lide em questão. Abaixo resumimos o método adotado de 

avaliação do terreno. 
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Para a avaliação do terreno em questão será utilizado o 

MÉTODO COMPARATIVO DIRETO, que consiste em uma ampla pesquisa de 

valores junto ao mercado imobiliário local, para a determinação do valor 

unitário médio por área. 

A pesquisa, sempre que possível, deve compreender áreas 

de dimensões equivalentes e próximas ao avaliando. Em havendo 

necessidade os elementos de pesquisa serão homogeneizados, visando 

corrigir fatores tais como localização, capacidade de uso, trafegabilidade, 

aproveitamento da área permitida, diferentes grandezas de áreas, 

topografia, melhoramentos públicos disponíveis, zona de ocupação, níveis 

econômicos da região, bem como o potencial de crescimento, entre outros. 

Somente de posse disso é que poderemos determinar o que se conhece por 

VALOR DE MERCADO para uma unidade padrão (elemento paradigma). 

Essa pesquisa serviu de base para o cálculo do valor 

unitário, tudo como recomendam as Normas em vigor, adotando-se neste 

trabalho o MÉTODO COMPARATIVO DIRETO DE DADOS DE MERCADO, com 

tratamento dos dados pela metodologia de TRATAMENTO POR FATORES. 

IV.3 Tratamento por fatores 

O tratamento por fatores corresponde à aplicação da 

teoria cartesiana à engenharia de avaliações. Ou seja, nele é admitido que o 

problema maior possa ser dividido em vários problemas menores (problema 

da localização, problema da testada, problema da profundidade, etc.), que 

são ajustados INDIVIDUALMENTE, perante uma situação de referência, 

adotada como paradigma. 
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Neste tratamento, devem ser utilizados fatores indicados 

periodicamente pelas entidades técnicas regionais reconhecidas e revisados 

em períodos máximos de dois anos, e devem especificar claramente a região 

para a qual são aplicáveis. A norma permite, alternativamente, a adoção de 

fatores de homogeneização medidos no mercado, desde que o estudo de 

mercado específico que lhes deu origem seja anexado ao Laudo de 

Avaliação. 

O fator oferta é utilizado em face da superestimativa dos 

dados de oferta ocasionados pela elasticidade do mercado imobiliário, razão 

pela qual é descontado um valor de 10% sobre o valor original da oferta. 

• Fator Profundidade: Corresponde a função exponencial da proporção 

entre a profundidade equivalente (PJ, e as profundidades limites indicadas 

para as zonas ( P,,,; e P"'ª ) . 

Entre (P,,,; e P"'ª ) admite-se que o fator profundidade CP é 

igual a 1,00. 

Se a profundidade equivalente for inferior à mínima e 

( II p . < p < p . ) 
estiver acima da metade da mesma 12 "'' - e - "" , deverá ser empregada 

a seguinte fórmula: 

Para Pe inferior a ~ P"'; adota-se: 
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Se a profundidade equivalente for superior à máxima até o 

triplo da mesma (P,,,ª s Pe s 3Pma ), o fator somente afeta o valor unitário da 

parte do terre~o que exceda este limite, a fórmula a ser empregada é a 

seguinte: 

Para pe superior a 3 pma , adota-se na fórmula acima 

• Fator Testada: Corresponde a função exponencial da proporção entre a 

testada projetada (Fp) e a de referência (Fr): 

C -(Fr )! Yz 
f - F Fr < F <2F 

p 1 dentro dos limites: 2 - p - r 

• Fator topografia: É usado mediante análise das condições topográficas 

dos elementos componentes da amostra, podendo ser utilizados os 

seguintes fatores corretivos genéricos: 
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Topoarafia Depreciação Fator 

Situação Paradigma: Terreno Plano - 1,00 

Declive até 5% 5% 1,05 

Declive de 5% até 10% 10% 1,, 1 

Declive de 10% até 20% 20% 1,25 

Declive acima de 20% 300A 1,43 

Em aclive até 10% 5% 1,05 

Em aclive alé 20% 10% 1, 11 

Em aclive acima de 20%, 15% 1 18 

Abaixo do nivel da rua a1é 1.00m - 1.00 

Abaixo do nivel da rua de 1.00m até 2.50m 10% 1.11 

Abaixo do nivel da rua 2,50m até 4,00m 20% 1,25 

Acima do nível da rua até 2,00m . 1,00 

Acima do nivel da rua de 2,00m até 4,00m IOo/o 1, 11 

Fatores aplicáveis âs expressõ<>...s previstas em 10.6 

• Fator consistência: Em função da existência de água aflorante no solo, 

terrenos brejosos ou pantanosos e alagamentos, o terreno sofrerá uma 

desvalorização, conforme tabela a seguir: 

Situação Depreciação Fatoi6 

Situação Paradigma: Terreno Seco . 1,00 

Terreno situado em região inundável, que impede ou diiiculta o seu 10% 1, 11 
acesso, mas náo atinge o prõprio terreno, situado em posição mais alta 

Terreno situado em região inundável e que é atingido ou afetado 30% 1,43 periodicamente pela inundação 

Terreno permanentemente alargado 40% 1,67 

Fatores aplicáveis às expressões previstas em 10.6 

• Fator Índice Local: Corresponde a função exponencial da proporção 

entre o Índice Local do Avaliando e o Índice Local do Elemento. 
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IV.4 Zonas de características homogêneas 

A retro mencionada Norma classifica os bairros da Região 

São Paulo de acordo com suas características de diferenciação em quatro 

grupos, totalizando doze zonas, cujos critérios e recomendações servem 

para o ajuste do imóvel avaliando em relação à região geoeconômica em 

que se insere. 

Quando da vistoria empreendida, este Profissional 

analisou as características geoeconômicas do imóvel em questão, assim 

como da região, enquadrando o imóvel avaliando como Gleba Urbana, por 

apresentar área de grande dimensão inserida em uma zona residencial. 

IV.5 Verificação do Grau de Ajustamento 

O grau de ajuste do tratamento é verificado através do 

atendimento aos itens da tabela 4 da NBR 14653-2, sendo que pode-se 

atingir Grau Ili, Grau li ou Grau 1. A obtenção de um maior ou menor grau 

depende sobretudo da qualidade da amostra obtida. 

A atribuição do grau de ajuste leva em conta uma soma 

relacionada ao atendimento total ou parcial a todos os itens e, além disso, 

ao atendimento integral dos itens considerados mais importantes, sem os 

quais, mesmo com uma soma elevada, não se consegue atingir graus 

elevados. 
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A normalização estabelece uma precisão em função da 

amplitude do intervalo de confiança de 80% em torno do centróide amostral, 

cujos valores encontram-se expostos na tabela 6 da norma. 

Tal intervalo de confiança, em se tratando de amostra, 

deve ser calculado com base na função densidade t-student, ilustrada 

abaixo: 

Os valores de t advindos da função densidade, para 

probabilidades conhecidas, encontram-se tabelados, em função do nível de 

significância adotada (que vai depender do grau de fundamentação que se 

queira atingir) e do número de graus de liberdade. 

Student 

O gráfico a seguir representa a função densidade de t-

f{t) 

região 
c rítico 

reg;õo de 
oceitoçõo 

reg ião 
crít ico 

t 
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Uma vez obtida a estatística t-student (função do nível de 

confiança e do número de graus de liberdade), pode-se calcular o intervalo 

de confiança pela expressão apresentada a seguir: 

Onde: 

X = centróide amostral; 

5 =desvio-padrão amostral; 

t =estatística t-Student para D = 20% e um GL definido; 

n =número de elementos da amostra; 

IV.7 Método Ross/Heidecke 

Para a determinação do justo e real valor da benfeitoria 

ora avalianda, o Jurisperito se louvará no conhecido e consagrado estudo 

"VALORES DE EDIFICAÇÕES DE IMÓVEIS URBANOS - IBAPE/2017". 

O presente estudo dos Valores de Edificações de Imóveis 

Urbanos tem por objet ivo apresentar elementos para o cálculo do valor de 

venda de construções de imóveis urbanos na região metropolitana de São 

Paulo, acrescentando conceitos que visam atender aos tipos de construção e 

os valores nela previsto. 

O referido estudo fulcro o valor da benfeitoria do imóvel 

com base na sua idade, estado de conservação, padrão construtivo e custos 
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unitários básicos de construção (CUB's) fornecidos por órgãos 

independentes, como o índice H82N fornecido pelo SINDUSCON. 

Os principais fatores aplicáveis para a correta avaliação 

das benfeitorias de Imóveis Urbanos são a Idade Aparente e a Depreciação, 

uma vez que estes recaem somente sobre a parcela do capital benfeitoria. 

O método Ross/Heidecke é um método comumente 

empregado para a avaliação de residências, onde deverá ser considerada a 

sua depreciação em face da idade aparente, obsoletismo, bem como o 

estado de conservação e o tipo e acabamento da construção em questão. 

Para se apurar um valor de uma benfeitoria de um imóvel 

urbano, deve-se primeiramente fixar seu padrão construtivo, de forma a 

obter seu valor unitário, respeitando os seus respectivos intervalos de 

variações para cada tipo de padrão. Este referido valor unitário está 

vinculado ao valor do R8N, um índice referente ao padrão construtivo que dá 

o valor por metro quadrado da construção. 

Depois de estabelecido o padrão construtivo da 

benfeitoria, multiplica-se o valor unitário desta pelo Fator de Adequação ao 

Obsoletismo e ao Estado de Conservação (Foc), de modo que, assim, se 

possa levar em consideração a depreciação. 

1 F oc = R+ K * ( 1 - R ) 1 

Onde: 

R =Coeficiente residual correspondente ao padrão, expresso em decimal; 

K -= Coeficiente de Ross/Heidecke 
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Para se obter o coeficiente "K", foi estabelecido no referido 

estudo uma relação percentual entre a idade da edificação na época de sua 

avaliação (le) e sua vida referencial (Ir), assim como, seu Estado de 

Conservação. 

Uma vez obtido o Foc, pode-se calcular o valor da 

benfeitoria através da seguinte fórmula: 

1 Vs = Área (m2) * R8N * Valor Unitário * Foc 1 

Onde: 

VB = Valor da Benfeitoria (R$); 

Área = área total construída (m2); 

R8N = Índice (R$/m2); 

Valor Unitário= coeficiente referente ao padrão construtivo (sem unidade); 

Foc = fator de adequação ao obsoletismo e ao estado de conservação (sem 

unidade). 

Os custos de construção são estimados com base no custo 

unitário básico (CUB) acrescido do custo para fundações especiais, 

elevadores, taxa de administração da obra, lucro ou remuneração da 

construtora, etc. 

lei. (11} 3101-2672 · cel. (11} 9-8233-5353 ·e-mail marcio@monacofontes.com.br 

Rua Augusta, 1.939 - Cj. 91 · Cerqueira César · São Paulo · SP · 0 1413-000 



MONACOFONTES 
AVALIAÇÕES E PERICIAS DE ENGENHARIA 

V AVALIAÇÃO 

35~ 

MARCIO MONACO FONTES~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Engenheiro Civil e Grafotécnico 
Topografia e Georreferenciamento 
Possessórias em Geral e Usucapião 

Patologia Construtiva 

Avaliação de Imóveis 
Grafotécnica 

Fraude ao Consumo 

V.1 Obtenção do valor metro quadrado do Terreno 

V.1.i Pesquisa de Campo 

Nesta importante fase do trabalho, percorreu-se a diversas 

regiões contíguas à área do imóvel avaliando, na busca de elementos em 

oferta ou efetivamente transacionados, priorizando elementos que 

guardassem semelhança com o imóvel avaliando e sempre que possível, se 

situassem na mesma região geoeconômica do mesmo, com o fito de obter 

uma amostragem representativa e sem qualquer viés. 

Como, aprioristicamente, não se sabia quais eram as 

variáveis importantes na formação do preço no local do imóvel avaliando, o 

signatário procedeu a minudente estudo, enfocando não somente a área 

dos elementos amostrais, mas também seus padrões construtivos, estados 

de conservação, idades estimadas, localizações e demais detalhes julgados 

importantes no mercado imobiliário. 

Desta forma. foi possível obter. a princípio. 06 (seis) 

elementos. os quais foram tratados posteriormente por tratamento por 

fatores. como segue: 
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Acima temos uma imagem do "Google Earth", onde nota-se a localização dos elementos da 
pesquisa, em relação aos imóveis avaliando. 
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Ofenante: SPAZIO C !MOVEIS LIDA - EPP 

Informante: .!O C !MOVEIS LIDA - EP Tipo: 

Telefone: (12,\ 3?08-2323 D ata: 

Site: Setor 

Lat ??º57'2.78"S Lo 47° 0'58.91"0 

https:/ / """"·'inueal.com.br/ imo,-el/ lote-terceno-\-ila

faustina-ii -bairros-,-alinhos-8344m2-,-enda-RS4589739-id-

24 56486299 / 

DADOS DO ELEMENTO 

Zona de Ocupação: Gleba Urbam 

Área Total (rn') : 8.344,98m' 
Topografi a: Terreno Plano 

Testada Principal (m) : 80, Consistência do Terreno: Terreno Seco 

T estada Secundária (m) : Classifcação d o Solo: Classe 1 

Profundidade Eqwvalente (m) : Ó cima 

BENFEIT ORIAS 
Construção 1 Construção 2 

Padrões Área Idade P adrões Área Idade 

Sem Edificação O,OOm' o Sem Edi ficaçào O,OOm' o 

Classe de Conseí\·açào o Classe de Conseffação o 
Termo o Termo o 

Ir = o 0 ovida: lr = O 

K = 0,000 R= O K = 0,000 R = O 

Foc: o Foc: o 
Fator de pondera ão do adrão: o Fator de ponderação do adrão: o 

RSN: RS 1.-133,00/ m' R8N: RS 1.433,00/ m' 

VALOR DA CONSTRUÇÃO 

R $ 0,00 

Construção 3 

Padrões Área 

Sem Edificação 0,00 

Classe de Conseí\·açio O 

Idade 

o 

Termo O 

Ir = O • "·ida: 

K = 0,000 R = O 

Foc: o 
Fator de ond era ão do ad rào: o 

RSN: RS 1.433,00/ m' 

VALOR DA CONSTRUÇÃO 

RS 0,00 

VALOR TOTAL 

R$ 4.589-739,00 

VALOR DA CON STRUÇÃO 

R S 0,00 

ELEMENTO 

SPAZIO C !MOVEIS 

VALOR UNITÁRIO DE TERREN O 

RS 550,00 / rn2 
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Rua Augusta, 1.939 - Cj. 91 · Cerqueira César · São Paulo · SP · 01413-000 
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MARCIO MONACO FONTES fr 
Engenheiro Civil e Grafotécnico 

Topografia e Georreferenciamento 
Possessórias em Geral e Usucapião 

Patologia Construtiva 

'• 

Avaliação de Imóveis 
Grafotécnica 

Fraude ao Consumo 

Lote/Terreno à Venda, 8344 m2 por R$ 
4.589.739 

R$ 4.589. 739 

tUo nform.a-do 

~ ,.... . ~ · ....,._ a 
SOllCITAR SQllCITAR SOUCITAR 

Na imagem acima, nota-se o anúncio de oferta referente ao Elemento Comparativo 01. 

Tel. (11) 3101-2672 · cel. (11) 9-8233-5353 · e- mail marcio@monacofontes.com.br 

Rua Augusta, 1.939 - Cj. 91 · Cerqueira César · São Paulo · SP · 01413-000 



MONACOFONTES 
AVALIAÇÕES E PERÍCIAS DE Et>JGENHARIA 

Endereço: R. Campos Salle< 

Cidade: Va]ínhos 

Bairro: VilaFaustim D 

IF: 1 
Quadra 

3S6 
~ 

MARCIO MONA CO FONTES 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Engenheiro Civil e Grafotécnico 
Topografia e Georreferenciamento Avaliação de Imóveis 
Possessórias em Geral e Usucapião Grafotécnica 

Patologia Construtiva Fraude ao Consumo 

ELEMENTO 02 

Ofenante: Madja lmó"ejs Lrda 

Informante: Madja Jmõ,·cis Ltda Tipo: 

Telefone: (12) 99180-4()?7 Data: 

Site: Setor 

Lat 22°57'36. 18"S Lo 47° 0'19 38"0 

https://""w.,~nreal.com.br/imo,·cl/ lotc-tcrreno-'-ila

faustim-ii-baírros-Yalinhos-5600m2-\·eoda-RS3000000-id-

2447018573/ 

DADOS DO ELEMENTO 

Zona de Ocupação: Gleba Urbam 

Álea Total (m'): 5.600,00m-
Topografia: i\ lontanhoso 

T estada Principal (m) : 80,00m Consistência do Terreno: Terreno Seco 

estada Secundária (m) : Classifcação do Solo: Classe 1 

Profundidade Equivalente (m) : 70, Acessibilidade: Ótima 

BENFEITORIAS 
Construção 1 Construção 2 

Padrões Área Idade Padrões Área Idade 

Sem Edificação O,OOm' o Sem Edificação 0,00m' o 

Classe de Conscrração o Classe de Consen-açào o 
Termo o Tem>0 o 

Ir=O 0 o,·ida: Ir= o 0 o,·ida: 

K = 0,000 R = O K = 0,000 R =O 

Foc: o Foc: o 
Fator de ponderação do padrão: o Fator de ondcra ão do padrão: o 

R8N: RS U33,00/ m' R8N: RS 1.433,00/m' 

VALOR DA CONSTRUÇÃO 

RS0,00 

Construção 3 

Padrões Área 

Sem Edificação 0,00 

Classe de Consernção O 

Idade 

o 

Termo O 

Ir = O 0 o\·ida: 

K = 0,000 R= O 

Foc: o 
Fator de ondera ão do adrão: o 

R8N: RS 1A33,00/m' 

VALOR DA CONSTRUÇÃO 

RS 0,00 

VALOR TOTAL 

RS 3.000.000,00 

VALOR DA CONSTRUÇÃO 

RS0,00 

ELEMENTO 

VALOR UNITÁRIO DE TERRENO 

R$ 535,71/m2 

Tel. (11) 3101-2672 · cel. (11) 9-8233-5353 ·e-mail marcio@monacofontes.com.br 

Rua Augusta, 1.939 - Cj. 91 · Cerqueira César · São Paulo · SP · 01413-000 



MONACOFONTES 

35f 

MARCIO MONACO FONTESsY"' 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

AV.A.LIAÇÔES E PERÍCIAS DE Et\J::;ENHARl.A 
Engenheiro Civil e Grafotécníco 

Topografia e Georreferenciamento 
Possessórias em Geral e Usucapião 

Patologia Construtiva 

Lote/Terreno à Venda, 5600 m2 por R$ 
3.000.000 

r t R" 

R$ 3.000.000 

ANV .... CIANTE 

Avaliação de Imóveis 
Grafotécnica 

Fraude ao Consumo 

!.!_.:;' rró:t l L:11 .§{l) 
~.e·r.e;ç · Vl ~ ::a1.s.iu ·'l1tMos 
:;):"~!!''!·~ ·•.er~ ._y_ L4. ~<.&r r~r•ftliac:Dl.it:C~ '" .t"&r'\C":l'.t:"lt~ r,.:: _;i-~-í-.!"f\ 1' 

~~'5.-:::0:. .. ~--e; ~=~'il d-:><lf ... ~:tp• .;Rui'• t'~ Roecr~Sç ..,.::.~ F--t,;i; 1 __ ., - ::!: .;~··..-:. :.~\ê l ·~: 

,,- · " ::: ~.; • ;;._.,; ":•, .... :s ~•nt• · e.;-o":'I dw<:.1-~s. :> ... a ~~~il w.:. t'" -::.iE·s: .... , .. :t, 
;:~-~-,..- ~~3=._.W SO $.;- ,S)' f 1: w• .. OOl:!C"f:~!O~i~-.;.'"'~•::::.i:<X-.lCE:.~-C' p _ .r; . ~:l' 

=~~;:,.;.:::_., .~1'9-ai:-·..-:~ >:.a:'l,.et'T!eff~:fl'\f'"'~-'T·.a :i •'\f"\.:'x;.- """ "l e·O?~.-:nr::c·a .... :. 

Quero visitar 

Na imagem acima, nota-se o anúncio de oferta referente ao Elemento Comparativo 02. 

Tel. (11) 3101-2672 · cel. (11) 9-8233- 5353 · e-mail marcio@monacofontes.com.br 

Rua Augusta, 1939 - Cj. 91 · Cerqueira César · São Paulo · SP · 01413-000 



AVALIAÇÕE<; f' DER ..... AS ~ '- • _,F 

Endereço: R. Campo< S3lks 

Cidade: Yl!!i!!lm 
Bairro: 

IF: 

Vila Faustiro li 

! 
Quadra 

A.P • 
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MARCIO MONACO FONTES 

Engenheiro Civil e Grafotécnico 
Topografia e Georreferenciamento 
Possessórias em Geral e Usucapião 

Patologia Construtiva 

ELEMENTO 03 

Ofertan1e: Paulo Robeno Leardj 

Informante: Paulo Roberto lç;irdi 

elefone: (12) P44-3030 

Avaliação de Imóveis 
Grafotécnica 

Fraude ao Consumo 

Tipo: 

Data: 

Si1e: 
l11tps://"""-.imo,·c!web.com.br/ propricdades/ 1crrcno-a
,·cnda-ro-,-iJa-faustiro-ü-29 38885021.html Sc1or 

Lat ??º57'8.26"S Lo 47° 0'56 6?"0 

DADOS DO ELEMENTO 

Zona de Ocupação: Gleba Urbana 

ea To1al (m'): 5.8-15,00m 
Topografia: Em ache a1é 2<1' o 

Tes1ada Principal (m) : 77,00m Coosis1ência do Terreno: Terreno Seco 

Testada Secundária (m): C!assifcação do Solo: Oasse 1 

Profundidade Equivaleo1e (m) : 75,91 Acessibilidade: Ótima 

BENFEITORIAS 
Consuuçiio 1 Consuuçilo 2 

Padrões Área Idade Padrões Área Idade 

Sem Edi fieaç.io O,OOm' 

Classe de Conservação o 
Termo 

Ir = O •.,·ida: 

K = 0,000 R = O 

Foc: o 
Fa1or de pondera ão do padrão: o 

RSN: RS 1.-133,00/ m' 

VALOR DA CONSTRUÇÃO 

RS 0,00 

Construção 3 

o 

o 

Padrões Área Idade 

Sem E dificação 0,00 o 

Oasse de Conse"·aç.io O 

Termo O 

Ir = O .. vida: 

K= 0,000 R = O 

Foc: o 
Fa1or de pondera ilo do adrilo: o 

R8N: RS 1.433,00/ m' 

VALOR DA CONSTRUÇÃO 

RS 0,00 

VALOR TOTAL 

R$ 4.676.000,00 

Sem Edificação O,OOm' 

Clas« de Consef\·açào o 
Termo 

Ir = o •ovida: 

K = 0,000 R= O 

Foc: o 
Fa1or de pondera ilo do adrão: o 

R8N: RS 1.433,00/ m' 

VALOR DA CONSTRUÇÃO 

RS 0,00 

ELEMENTO 

VALOR UNITÁRIO DE TERRENO 

R$ 800,00/m2 

Tel. (11) 3101-2672 · cel. (11) 9-8233-5353 ·e-mail marcio@monacofontes.com.br 

Rua Augusta, 1.939 - Cj. 91 · Cerqueira César · São Paulo · SP · 01413-000 
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MARCIO MONACO FONTESo/ 

Engenheiro Civil e Grafotécnico 
Topografia e Georreferenciamento 
Possessórias em Geral e Usucapião 

Patologia Construtiva 

Avaliação de Imóveis 
Grafotécnica 

Fraude ao Consumo 

f imovelweb 

Terreno · 5845m' 
R CAMPOS SAU(S 

• l;iJ :a .. :s Cc ·1~::l 

T•rreno à Venda · na Vola Faustlna li 
Vtndt a1n rts~t":: li! t c~·c. l •~• :aç! :J t1~t~rtt. com t~·~· a plJ"\J m COI?~ çOfs de tJt.: ... çio M 
;t;:I:;~ P"~.e~ c~Ma;ts.:~ as, ':de\ as .r.., .,,'O.lf'I °'-_,.. Peâ'o E:a'"ctt'"J'":ts a is Mir'.!1.· :is =~ ,.,,:-pc"!o 
IY..t·na.;~a, d.eVra~or .. ~ C':ll's "t'-""~so..: .. eu ~ ~ ·ntai!!"'idta!.u,u •.!lt' IPt"'.!• 

1;-: 

Venda RS 4.676 000 

tAensagem ao anunciante 
t_-1 

t)~ _.H•t sr .. • "IO ~·i .ii!: e -,1"'.f·1:+ • . .C.4" 
lt . .;n'!' •• ·,..,;c. , :- • .r ... ~ ..... 

LEARDI 
Lurd1 V a linhos 1 CJI 
(1913244-3030 

Na imagem acima, nota-se o anúncio de oferta referente ao Elemento Comparativo 03. 

Tel (11) 3101-2672 · cel. (11) 9-8233-5353 · e-Mail marcio@monacofontes.com.br 

Rua Augusta, 1939 - Cj. 91 · Cerqueira César · São Paulo · SP · 01413-000 



MONACOFONTES 
AVA.LIAÇÔES E PERÍCIAS DE ENGENHARIA 

Endereço: n ,-enida larl:mlda 
Cidade: Valinhos 

Bairro: Parque: No,·a Suíça 

IF: ! 
Se1or Quadra 

3CO 

MARCIO MONACO FONTESS----
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Engenheiro Civil e Grafotécnico 
Topografia e Georreferenciamento 
Possessórias em Geral e Usucapião 

Patologia Construtiva 

Aval iação de Imóveis 
Grafotécnica 

Fraude ao Consumo 

ELEMENTO 04 

Ofertanle: 

lnforrnan1e: 

T elefone: 

Si1e : 

TONZAR KEGOCIOS !NOBD.!ARIOS 

R NEGOCIOS P..IOB!LIAR Tipo: 

(12) 3251-6020 Data: 

La1 22°58'29.35"5 Lo 47° 0'46.89"0 

https:/ / \\WW. ,-i\-areaLcorn. br/ imo• cl/lo1e-terreno-parquc:

no,·a-suica-bairros-•alinhos-334 72m2-Ycnda-RS23 712000-id-

2451695833 / 

DADOS DO ELEMENTO 

Zona de Ocupação: Gleba Urbana 

Área To1al (m') : 33.472,00m' 
Topografia: Em ache acima de 20" o 

Tes1ada Principal (m): 105,00m Consistência do Terreno: Terreno Seco 

T es1ada Secundária (m): Classifcação do Solo: Classe 1 

Pro fundidade Equivalente (m) : 318, 78 Acessibilidade: Ótima 

BENFEITORIAS 
Conslrução 1 Construção 2 

Padrões Área Idade Padrões Área Idade 

Residencial Casa Econômico 261,00m' 30 Especial Cobenuns Simples 143,90m' 30 

Classe de Consen·ação F Classe de Consen-ação F 

Termo Tenno 

Ir= 70 0 o,·ida: o Ir = 20 ºoYida: 2 

K = 0,463 R = 20 K = 0,020 R = 10 

Foc: 0,57009872 Foc: 0,11791576 

Fator de ponderação do padrão: 0,919 Fa1or de ponderação do adrào: 0,071 

RSN: RS 1.433,00/ m' RSN: RS 1.433,00/m' 

VALOR DA CONSTRUÇÃO 

RS 195.953,16 

Construção 3 

Padrões Área 

Comeicial Galpões Econômico 3.450,00 

Classe de Conservação F 

Termo 

Ir= 60 0 ovida: 

K = 0,418 R= 20 

Foc: 0,534 

Fator de ondera ão do adrão: 0,518 

Idade 

30 

30 

RSN: RS 1.433,00/ m' 

VALOR DA CONSTRUÇÃO 

RS 1367.528,24 

VALOR TOTAL 

R$ 23.712.000,00 

VALOR DA CONSTRUÇÃO 

R$1.726,38 

ELEMENTO 

VALOR UNITÁRIO DE TERRENO 

R$ 661,65 / m 2 

Tel. (11) 3101- 2672 · ceL (11) 9 -8233- 5353 · e-mail marcio@monacofontes.com.br 

Rua Augusta, 1939 - Cj. 91 · Cerqueira César · São Paulo · SP · 01413-000 
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MARCIO MONACO FONTE~ 
Engenheiro Civil e Grafotécnico 

Topografia e Georreferenciamento 
Possessórias em Geral e Usucapião 

Patologia Construtiva 

RS 23.712.000 

Avaliação de Imóveis 
Grafotécnica 

Fraude ao Consumo 

Lote/Terreno à Venda, 33472 m 2 por R$ 
23.712.000 

SOlK ~ ORfS 

L~u uu~:.11 1,t...C.. ci.r~~• \.:.raS..;.;1 "' '"'"':s 

f 

Na imagem acima, nota-se o anúncio de oferta referente ao Elemento Comparativo 04. 

Tel. (11) 3101-2672 · cel. (11) 9-8233-5353 · e- mail marcio@monacofontes.com.br 

Rua Augusta, 1.939 - Cj. 91 · Cerqueira César · São Paulo · SP · 01413-000 



Endereço: R. l2•i: dt Qli,·cia 
Cidade: Valinhos 

Bairro: Ch:ícarns Sih-anio 

IF: Q.2 
Setor Quadra 

3G~ 

MARCIO MONACO FONTE~ 
Engenheiro Civil e Grafotécnico 

Topografia e Georreferenciamento 
Possessórias em Geral e Usucapião 

Patologia Construtiva 

ELEMENTO 05 

Avaliação de Imóveis 
Grafotécnica 

Fraude ao Consumo 

Ofertante : TONZ \R NEGOCIOS (MOBU.I:\RIQS 

Informante: R NEGOCIOS L\IOBU.J:\R Tipo: l2ÍWl! 

Telefone: 09) 3251-6020 Data: 

Site: 

Lat 22°58'3 I 91 "S Lo 4- • !'17.37"0 

h11ps://\\w\\·.virnrcal.com.b r/ im0\·cl/ lo rc-terreno<hacaras

sih-anio-bairros-nlinhos-SOOOm2-Yenda-RS2000000-id-
2-15169 1865/ 

DADOS DO ELEMENTO 

Zona de Ocupação: Gleba Urboro 

Área Total (m') : 5.000,00m' 
Topografia: Dechc acima de 20" o 

Testada Principal (m): Consistência do Terreno: Terrroo Seco 

Testada Secundária (m): Cbssifcação d o Solo: Classe 1 

Profundidade Equivaleme (m) : 95. Acessibilidade: Ótima 

BENFEITORIAS 
Cons1rução 1 Construção 2 

Padrões Arca Idade Área Idade 

Sem Edificação O,OOm' o Sem Edificação O,OOm' o 

Classe de Conservação o Classe de Consen-ação o 
Termo o Termo o 

Ir = O 0 o,·ida: Ir= O 

K = 0,000 R= O K = 0,000 R= O 

Foc: o Foc: o 
Fator de pondera ão do adrão: o Fator de onderação do padrão: o 

R8N: RS 1.-133,00/ m' RSN: RS IA33,00/ m' 

VALOR DA CONSTRUÇÃO 

RS0,00 

Construção 3 

Padrões Área 

Sem Edificação 0 ,00 

Classe de Consemição O 

Idade 

o 

Termo O 

Ir= O •.vida: 

K = 0,000 R = O 

Foc: o 
Fator d e ondera ão do adrão: o 

RSN: RS 1.-133,00/ m' 

VALOR DA CONSTRUÇÃO 

RS0,00 

VALOR TOTAL 

RS 2.000.000,00 

VALOR DA CONSTRUÇÃO 

RS 0,00 

ELEMENTO 

VALOR UNITÁRIO DE TERRENO 

RS 400,00/m2 

Tel (11) 3101- 2672 · cel. (li) 9 -8233-5353 · e- rnail marcio@Monacofontes.combr 

Rua Augusta, 1.939 - Cj. 91 · Cerqueira César · São Paulo · SP · 01413-000 
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MARCIO MONACO FONTES 

Engenheiro Civil e Grafotécnico 
Topografia e Georreferenciamento 
Possessórias em Geral e Usucapião 

Patologia Construt iva 

Avaliação de Imóveis 
Grafotécnica 

Fraude ao Consumo 

Lote/Terreno à Venda, 5000 m2 por R$ 
2.000.000 

IQ ' i;:;i ""°"" ..io ~ ....., ~, B ..-
sournAR soucnAR s0t.i.; n~R 

-r't"IO"H!t-"~1 i,,:~'"CI C~6!1ru ~ ,~, \ 1 ,~S 

..... ~ ( S6 •..a;! .. . 

,,. 

R$ 2.000.000 

.... , f'lfon-•:to 

fUotnfourMo 

•OUC! AJ " (lR(S 

..... .,..{,,.,'( " 
-~· .. .:......=.\.::::-:=~ ~ 

O- o~ís 

Na imagem acima, nota-se o anúncio de oferta referente ao Elemento Comparativo 05. 

Tel. (11) 3101-2672 · cel. (11) 9-8233-5353 · e- mail marcio@monacofontes.com.br 

Rua Augusta, 1.939 - q. 91 · Cerqueira César · São Paulo · SP · 01413-000 



AVALl,AÇÔES E PERiCIJi <; L E E t ~ 

Endereço: R l/ly:;.<e:: Pcdm:;o de Q!injq h)lp 

Cidade: Yalinlm 
Bairro: 

IF: 

Vila Boa Esperança 

1 
Quadra 

~p • 

36~ 
CY' 

MARCIO MONACO FONTES 

Engenheiro Civil e Grafotécnico 
Topografia e Georreferenciamento 
Possessórias em Geral e Usucapião 

Patologia Construtiva 

ELEMENTO 06 

Ofenanre: PROVECIUM !;'!!ÓVFIS 

Avaliação de Imóveis 
Grafotécnica 

Fraude ao Consumo 

Informante: ROVECJU1\I !)IÓVE!S Tipo: 

Telefone: (!?) 3!!2- 151 1 Data: 

Site : Setor 

Lat ??º58'47.64"S Lon 47° 0'37 )6"0 

hnps:/ / "" w. ,;,.arcai.com. br / imm-cl/ Jo 1e-1erreno-,-iJa-boa

espcranca-bairros-'-alinhos-S-IOOm2-..-enda-RS44 99000-id-

246768268 ! / 

DADOS DO ELEMENTO 

Zona de Ocupação: Gleba Urbana 

Área Total (m'): 5.400,00m 
Topografia: Terreno Plano 

estada Principal (m) : 8 1,00m Consisrência do Terreno: Terreno Seco 

T esrada Secundária (m) : Clas sifcação do Solo: Classe 1 

Profundidade Equivalente (m) : 66,67m Acessibilidade: Ótima 

BENFEITORIAS 
Consrrução 1 Consrruç~o 2 

Padrões Área Idade Padrões Área Idade 

Especial Coberturas Simplts 180,00m' 30 Rts1dencul Casa Superior 588,00m' 30 

Classe de Conscf\·aç.io F Classe de Conscrnção F 

Termo Tcano 

Ir = 20 •tvicb: 2 Ir = 70 0 o,·1da: o 
K = 0,020 R= 10 K = 0,163 R = 20 

Foc: 0,11791576 Foc: 0,57009872 

Fa10< de pondera ão d o adrão: 0,071 Faror de ondcração do adrào: 2,356 

R8N: RS 1.433,00/ m' RSN: RS 1.433,00/ m' 

VALOR DA CONSTRUÇÃO 

R S 2.159,48 

Consrrução 3 

Padrões Área 

Sem Edificação 0,00 

Classe de Consc.,·açiio O 

Idade 

o 

Termo O 

Ir= O .,.icb: 

K = 0,000 R= O 

Foc: o 
Fa10< de ondcra ão do adrão: o 

RSN: RS 1.433,00/ nr 

VALOR DA CONSTRUÇÃO 

RS 0,00 

VALOR TOTAL 

R S 4.499-000,00 

VALOR DA CONSTRUÇÃO 

RS 1.131.745,74 

ELEMENTO 

VALOR UNITÁRIO DE TERRENO 

R S 623,17 / m 2 

Tel. (11) 3101-2672 · cel. (11) 9 -8233-5353 ·e-mail marcio@monacofontes.com.br 

Rua Augusta, 1.939 - q 91 · Cerqueira César · São Paulo · SP · 01413-000 
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MARCIO MONACO FONTES S-
Engenheiro Civil e Grafotécnico 

Topografia e Georreferenciamento 
Possessórias em Geral e Usucapião 

Patologia Construtiva 

R$ 4.499.000 

Avaliação de Imóveis 
Grafotécnica 

Fraude ao Consumo 

Lote/Terreno à Venda, 5400 m2 por R$ 
4.499.000 

'º ""°""" ~ N)oltl:'~ f!' 
SOUCllAR 

VER MAIS CARA' IERISTI:AS !• I 

J"fi- \ J:.:1Es:tt"r;1-\·1 .. ,. :-s 
! ~ - ea""'I~-

.. .. a . 

~Jn'Çrn".Jd a 
\ OllCITAR 

-· ., - !-:l! 

~ 

" 
,.,.,,..,,, 

ICITAR 

·"' 

A.•. IJ~~ClA..'lll 

~ :- :-.:mv ·1~>. : s 

Na imagem acima, nota-se o anúncio de oferta referente ao Elemento Comparativo 06. 

Tel. (ll) 3101- 2672 · cel. (li) 9 -8233-5353 · e-Mail marcio@rnonacofontes.coM.br 

Rua Augusta, 1.939 - Cj. 91 · Cerqueira César · São Paulo · SP · 01413-000 



MONACOFONTES 

JC:C 

MARCIO MO NACO FONTES~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

AV.A.LIAÇÔES E PERiCIAS DE ENGENHARIA 
Engenheiro Civil e Grafotécnico 

Topografia e Georreferenciamento 
Possessórias em Geral e Usucapião 

Patologia Construtiva 

Avaliação de Imóveis 
Grafotécnica 

Fraude ao Consumo 

V.2 Fatores Homogeneizantes 

Este Perito adotou os seguintes fatores homogeneizantes 

na pesquisa realizada, os quais vem descritos a seguir: 

• Fator Oferta: foi aplicada, para elementos em ofertas, uma 

depreciação de 10% de seu valor, a fim de vislumbrar a elasticidade do 

mercado imobiliário. Tal fator encontra justificativa na prática 

Profissional; 

A aplicação do fator fonte forneceu os seguintes 

resultados üá descontados o valor da construção, quando for o caso): 

Ref. Valor Unitário 

ELEMENTO 01 R$ 495,00/m2 

ELEMENTO 02 R$ 482, 14/m2 

ELEMENTO 03 R$ 720,00/m2 

ELEMENTO 04 R$ 590,81/m2 

ELEMENTO 05 R$ 360,00/m2 

ELEMENTO 06 R$ 539,85/m2 

• Fatores Topografia e Consistência: de acordo com o item 1 0.5 da 

NORMA IBAPE - 2011, resultaram nas seguintes tabelas: 

Topografia 
Ref. Valor Unitário 

Fator Diferença 
Efeito do 

VUcorr. 
fator 

ELEMENTO 01 R$ 495,00/m2 1,00 0,00 0,00 R$ 495,00/m2 

ELEMENTO 02 R$ 482, 14/m2 1,43 207,32 0,43 R$ 689,46/m2 

ELEMENTO 03 R$ 720,00/m2 1, 11 79,20 0, 11 R$ 799,20/m2 

ELEMENTO 04 R$ 590,81/m 2 1, 18 106,35 0, 18 R$ 697, 16/m2 

ELEMENTO 05 R$ 360,00/m2 1,43 154,80 0,43 R$ 514,80/m2 

ELEMENTO 06 R$ 539,85/m2 1,00 0,00 0,00 R$ 539,85/m2 
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Ref. Valor Unitário 

ELEMENTO 01 R$ 495,00/m2 

ELEMENTO 02 R$ 482, 14/m2 

ELEMENTO 03 R$ 720,00/m2 

ELEMENTO 04 R$ 590,81/m2 

ELEMENTO 05 R$ 360,00/m2 

ELEMENTO 06 R$ 539,85/m2 

Engenheiro Civil e Grafotécnico 
Topografia e Georreferenciamento 
Possessórias em Geral e Usucapião 

Patologia Construtiva 

Consistência 

Fator Diferença 
Efeito do 

fator 

1,00 º·ºº º·ºº 1,00 º·ºº º·ºº 1,00 º·ºº º·ºº 1,00 º·ºº º·ºº 1,00 º·ºº º·ºº 1,00 º·ºº º·ºº 

Avaliação de Imóveis 
Grafotécnica 

Fraude ao Consumo 

VUcorr. 

R$ 495,00/m2 

R$ 482, 14/m2 

R$ 720,00/m2 

R$ 590,81/m2 

R$ 360,00/m2 

R$ 539,85/m2 

• Fator Índice Fiscal: Calculado segundo recomendação do item 10.3.2 

da NORMA IBAPE - 2011. 

Localização 
Ref. Valor Unitário 

Fator Diferença 
Efeito do VUcorr. 

fator 
ELEMENTO 01 R$ 495,00/m2 1,00 º·ºº º·ºº R$ 495,00/m2 

ELEMENTO 02 R$ 482, 14/m2 1,00 0,00 º·ºº R$ 482, 14/m2 

ELEMENTO 03 R$ 720,00/m2 1,00 º·ºº 0,00 R$ 720,00/m2 

ELEMENTO 04 R$ 590,81/m 2 1,00 º·ºº º·ºº R$ 590,81/m2 

ELEMENTO 05 R$ 360,00/m2 1, 11 40,00 0, 11 R$ 400,00/m2 

ELEMENTO 06 R$ 539,85/m2 1,00 º·ºº º·ºº R$ 539,85/m2 

• Fator Área: 

imóvel avaliando possui uma área de grande dimensão, 

e, tendo em vista a variabilidade da amostra, realizou-se um teste estatístico 

de forma a identificar possível correlação entre a área dos elementos 

comparativos e os valores unitários por metro quadrado. 

O resultado desse estudo inicial pode ser mais bem 

apreciado nos gráficos de dispersão a seguir: 

Tel. (11) 3101-2672 · cel. (11) 9-8233-5353 · e-mail marcio@monacofontes.com.b r 
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MARCIO MONACO FONTESÇY 

Engenheiro Civil e Grafotécnico 
Topografia e Georreferenciamento 
Possessórias em Geral e Usucapião 

Patologia Construtiva 

VU (R$/m2
) x Área (m2

) 

• 

Avaliação de Imóveis 
Grafotécnica 

Fraude ao Consumo 

y • 23,598x · 1927,4 
R' ~0,0635 

····· 
······ ················· 

······ ······• ·· ·········· • • 
······ 

• • 

RS 000,00/m' RS 100,00/m' RS 100,00/m' RS 300,00/m' RS 400,00/m' RS '500,00/m' R$ roo,00/m' RS 700,00/m' RS f!IJ0,00/m' 

Gráfico 01 - Valor Unitário versus Área de Terreno. 

Como podemos observar no gráfico acima o Valor 

Unitário não possui uma forte correlação com a variável área de terreno, 

uma vez que o R2 não se aproximou de 1 (0,0635), conforme consta no 

gráfico acima, razão pela qual, este Profissional entende que a área dos 

elementos comparativos não exercem influência sobre o valor unitário do 

terreno . 

./ Atualização: Todos os elementos são válidos para o mês de janeiro 

de 2020. 

O grande diferencial da nova norma é que é preciso 

proceder à combinação dos fatores supra a fim de selecionar uma que 

represente o verdadeiro valor unitário de venda de lotes na região. As 

combinações testadas seguem apresentadas abaixo: 

Combinações Testadas 

Comb. Ff Fp Fto Fcons Floc 

Tel. (11) 3101- 2672 · cel. (11) 9 -8233- 5353 · e-mail marcio@monacofontes.com.br 
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MARCIO MONACO FONTES o/ 
Engenheiro Cívil e Grafotécnico 

Topografia e Georreferenciamento Avaliação de Imóveis 
Possessórias em Geral e Usucapião Grafotécnica 

Patologia Construtiva Fraude ao Consumo 

Para cada combinação supra, fez-se o cálculo do valor 

médio, do desvio-padrão, do coeficiente de va riação (CV) e dos limites de 

Chauvenet, como mostram as tabelas a seguir: 

Ref. Combinação 
1 R$ 495,00/m2 

2 R$ 689,46/m2 

3 R$ 799,20/m2 

4 R$ 697, 16/m2 

5 R$ 554,80/m2 

6 R$ 539,85/m2 

média R$ 629,25/m2 

desvio R$ 117,20/m2 

CV 19% 
Linferior R$ 440,47/m2 

Lsuperior R$ 818,02/m2 

Após as iterações de praxe (feitas de forma automática 

pelo software), elencou o jurisperito como combinação representativa da 

formação do valor unitário do mercado local a "combinação", exposta na 

tabela supra, na qual forneceu um Valor Unitário de R$ 629,25/m2 

(Seiscentos e Vinte e Nove Reais e Vinte e Cinco Centavos por Metro 

Quadrado) conforme destacado em amarelo na tabela. 

V.2.i Grau de Precisão 

Conforme acima relatado, a nova norma estabelece que a 

combinação selecionada deve ser classificada em um grau de precisão, 

função da amplitude do intervalo de confiança de 80% para a média, que 

procedendo-se aos cálculos (automaticamente pelo programa), obtém-se a 

tabela a seguir: 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

AVALIAÇÔESEPERiC/~ lEE' l\J•tPp. 
Engenheiro Civil e Grafot écnico 

Topografia e Georreferenciamento 
Possessórias em Geral e Usucapião 

Patologia Construtiva 

PRECISAO - NBR 14653 
Média Saneada R$ 629,25/m2 

Des~o-Padrão R$ 117,20/m2 

Erro-Padrão 70,62 
IC(significância=20%) R$ 558,63/m2 < VUmed < 

Amplitude do IC 22% 
Grau Ili 

Avaliação de Imóveis 
Grafotécnica 

Fraude ao Consumo 

R$ 699,86/m 2 

Da tabela supra, certifica o signatário que o modelo 

proposto atingiu GRAU Ili DE PRECISÃO. 

V.2.ii Grau de Fundamentação: 

Conforme exposto na tabela 4 do item 9.2.2.1 da NBR 

14653, há que se calcular o intervalo de ajuste para cada fator 

individualmente e para o conjunto de fatores, com posterior classificação 

segundo um grau de fundamentação. 

Como o ajuste para o conjunto dos fatores resultou em 

valores dentro do intervalo 0,8 a 1,25, este atingiu o GRAU Ili DE 

FUNDAMENTAÇÃO. 

Onde: 

Ref. Vu Combinação 
1 495,00 495,00 
2 482, 14 689,46 
3 720,00 799,20 
4 590,81 697, 16 
5 360,00 554,80 
6 539,85 539,85 

Ref = elemento de referência; 

Vu =valores unitários não homogeneizados; 

Combinação= valores unitários homogeneizados; 

FG =fator de ajuste global; 

FG 
1,00 
1,43 

1, 11 
1, 18 
1,54 
1,00 
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MARCIO MONACO FONTE~ 
Engenheiro Civil e Grafotécnico 

Topografia e Georreferenciamento 
Possessórias em Geral e Usucapião 

Patologia Construtiva 

Apresenta-se a seguir o gráfico da bissetriz: 

Bissetriz 
900,00 ~---------------

800,00 ~--------------,,..4--' 

Gráfico - Bissetriz dos quadrantes ímpares. 

Avaliação de Imóveis 
Grafotécnica 

Fraude ao Consumo 

y= 1,1547x+S,2501 
R2 =0,9694 

A) ELEMENTOS DISCREPANTES: Por não se afastarem da faixa supra. 

Não houve va lores discrepantes. 

B) VALOR MÉDIO SANEADO OU UNITÁRIO PROPOSTO PARA O TERRENO 

SITUADO NO BAIRRO CHÁCARA DAS NAÇÕES - VALINHOS/SP É DE: 

Q = R$ 629,25/m2 

(Seiscentos e Vinte e Nove Reais e Vinte e Cinco Centavos por 

Metro Quadrado) 

ja nei ro/2020 
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V.3 Valor do Terreno 

Engenheiro Civil e Grafotécnico 
Topografia e Georreferenciamento 
Possessórias em Geral e Usucapião 

Patologia Construtiva 

Avaliação de Imóveis 
Grafotécnica 

Fraude ao Consumo 

Com fulcro no valor unitário de terreno calculado no item 

ret ro, pode-se calcu lar o valor total de terreno, conforme segue: 

IMÓVEL AVALIANDO 

Área do Avaliando 9.555,44 m2 

VU Homogeneizado R$ 629,25 /m2 

Zona Gleba Urbana 

Topografia Decli-..e de 10% até 20% 

Consistência Terreno Seco 

Acessibilidade Ótima 

Solo Classe 1 

Aplicação do Fator Topografia 

Topografia Fator Diferença 

Decli-..e de 10% até 20% 1,25 0,25 

Aplicação do Fator Consistência 

Consistência Fator Diferença 

Terreno Seco 1 o 

VU CORRIGIDO R$ 503,40/m2 

VALOR TOTAL DO AVALIANDO R$ 4.810.171 ,51 
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Engenheiro Civil e Grafotécnico 
Topografia e Georreferenciamento Aval iação de Imóveis 
Possessórias em Geral e Usucapião Grafotécnica 

Patologia Construtiva Fraude ao Consumo 

Para a obtenção do valor unitário por metro quadrado 

conforme tabela acima, este signatário valeu-se da seguinte formula; 

Onde: 

Vuc =Valor do Terreno 

Vu =Valor Unitário de Terreno 

F1 = Fator Frente 

F2 = Fator Profundidade 

F3 = Fator Topografia 

F4 = Fator Consistência 

Sendo assim, o valor do terreno corresponde a 

importância de: 

Vr = R$ 4.810.171,51 

(Quatro Milhões, Oitocentos e Dez Mil, Cento e Setenta e Um 

Reais e Cinquenta e Um Centavos) 

janeiro/2020 

V.4 Valor da Benfeitoria 

Com fulcro no conhecido e consagrado estudo "VALORES 

DE EDIFICAÇÕES DE IMÓVEIS URBANOS - IBAPE/2006", sucintamente 

explanado no item "CRITÉRIO E METODOLOGIA", fora possível obter o valor 

da referida benfeitoria que vem a seguir apresentadas. 
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Engenheiro Civil e Grafotécnico 
Topografia e Georreferenciamento Avaliação de Imóveis 
Possessórias em Geral e Usucapião Grafotécnica 

Patologia Construtiva Fraude ao Consumo 

A benfeitoria vem classificada como "GALPÃO PADRÃO 

SIMPLES", e, assim apresentamos seu valor conforme segue: -

Ordem:
Chsse :
Tipo:

Padrão:
Elevador:
Nivel :-

30 

Comercial 
Galpões 
Simples 
o 

Edificação 

2 Médio 

1, 12500 X R8N Faixa de Valor :
Conservação:- f Necessitando de reparos de simples a importa ntes 

Fator Conservação 

Idade Aparente - le :-
33,2 

30 Anos 

Vida Referencial - Ir :- 60 Anos l./Ir * 100 = 50% 

Depreciação pe lo O bsoletismo e Es tado de Conservação 

Formula :- Foc = R + K (1 - R) 
Onde:-
R = Coeficiente residual correspondente ao padrão; 
K = Coeficiente correspondente ao estado de conservação 

(Ross/Heidecke) 

Apocação 
R = 20% 

K = 0,4175 

F0 c = 0,2 + 0,4175 *(I - 0,2) = 0,5340 

Valor das Be11feitorias 

Área RBN 

Ve= 1.384,79 m2 X R$ 1433,00 /m2 X 

R$1.192.130,75 

Faixa 

1,1250 

Vs = R$ 1.192.130,75 

X 0,5340 

(Um Milhão, Quatrocentos e Noventa e Dois Mil, Trezentos e Vinte e 

Seis Reais e Dezenove Centavos) 

janeiro/2020 
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Engenheiro Civil e Grafotécnico 
Topografia e Georreferenciamento 
Possessórias em Geral e Usucapião 

Patologia Construtiva 

Avaliação de Imóveis 
Grafotécnica 

Fraude ao Consumo 

VI VALOR TOTAL DO IMÓVEL 

Com fulcro nos valores do capital terreno calculados no 

item retro, pode-se calcula r o valor total dos imóveis, conforme segue: 

Valor da Gleba 03 ---------------------------------------------------------------R$ 4.180.171,51 

Va 1 o r d a B enfeito ri a ------------------------------------------------------------R$ 1 . 1 9 2. 1 30, 7 5 

VALOR TOTAL DO 1 MÓVEL------------------------------------------------ R$ 6.002.302,25 

Assim, o valor total do referido imóvel, é de: 

V1 = R$ 6.002.302,25 

(Seis Milhões, Dois Mil, Trezentos e Dois Reais e Vinte e Cinco 

Centavos) 

janeiro/2020 
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Engenheiro Civi l e Grafotécnico 
Topografia e Georreferenciamento Avaliação de Imóveis 
Possessórias em Geral e Usucapião Grafotécnica 

Patologia Construt iva Fraude ao Consumo 

Vl.1 Grau de Fundamentação 

A tabela a seguir apresenta o cálculo da fundamentação 

do presente trabalho técnico de avaliação, a saber: 

Item 

1 

2 

3 

4 

Descrição 

Caracterização do 

imóvel avaliando 

Quantidade mínima 

de dados de mercado, 

efetivamente 

utilizados 

Identificação dos 

dados de mercado 

Intervalo admissível 

de ajuste para o 

conjunto de fatores 

GRAU 

li 

Completa quanto 

aos fatores 

utilizados no 

Apresentação de 

informações 

relativas a todas 

as características 

dos dados 

analisadas 

0,50 a 2,00 

Adoção da situação 

paradigma 

3 

Apresentação de 

informações 

relativas à todas as 

características dos 

dados 

correspondentes 

aos fatores 

utilizados 

0,40 a 2,50* 

*No caso de utilização de menos de cinco dados de mercado, o intervalo admissível de ajuste é de 0,80 a 1,25, pois é 

desejável que, com um número menor de dados de mercado, a amostra seja menos heterogênea. 

Os campos identificados pela cor cinza mostram os 

resultados obtidos no presente trabalho técnico. De posse da tabela supra, 

pode-se enquadrar o presente trabalho de avaliação no GRAU li DE 

FUNDAMENTAÇÃO. 
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Engenheiro Civil e Grafotécnico 
Topografia e Georreferenciamento 
Possessórias em Geral e Usucapião 

Patologia Construtiva 

Avaliação de Imóveis 
Grafotécnica 

Fraude ao Consumo 

VII ENCERRAMENTO 

Dada por cumprida a missão, encerra-se o presente Laudo 

Pericial, que vai editado em 57 (cinquenta e sete) folhas, todas em seu 

anverso, seguindo esta última datada e assinada para todos os fins de 

Direito, colocando-se a inteira disposição deste R. Juízo para quaisquer 

outros esclarecimentos que se tornarem necessários. 

( _ 

São Paulo, 07 de Mar o de 2020. 
"7 

I 

Perito Judicial / 
CREA/SP N2 5.061. 9.897 

IBAPE N2 1.283 

/ 

Em atenção ao que determina o Provimento Nº 755101 do Conselho Superior da Magistratura, 

Artigo 5°, publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, em 07106101, este Signatário 

informa, que se encontra arquivado nesta E. Vara, à disposição das partes, seu "Curriculum 

Vitae': acompanhado dos documentos exigidos pelos demais Artigos. 
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TRIBUNAÉDE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
~ .. .-~, COMARCA DE VALJNHOS 
• • 

(,,;. - - FORO DE V ALJNHOS :1 ~ 1' I!!:: SEF - SETOR D.E. EXECUÇÕES FISCAIS 
111utHii.lll0111:"'• Rua General Osono 522,., Nova Valmhos - CEP 13271 -130, Fone: 

( 19)3871-6884, Valinhos-SP - E-mail: valinhossef@tjsp.jus.br 
Horário de Atendimento ao Público: das 12b30min às19h00min 

DECISÃO 

Processo Físico nº: 0006638-11.2001.8.26.0650 
Classe - Assunto 
Requerente: 
Executado: 

Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano 
Município de Valinhos 
Allegro Veículos Ltda (nova Denominação: Tivoli Veículos Ltda) 

CONCLUSÃO 

Em 26/08/2020, faço conclusão destes autos a MMª. Juíza de Direito Dr1 
BIANCA VASCONCELOS COA TTI. Eu, _ _ escrevente, digitei e subscrevi. 

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Bianca Vasconcelos Coatti 

Vistos. 

1. Fls. 319: Defiro. Expeça-se mandado de levantamento eletrônico. 

2. No mais, intimem-se as partes para que se manifestem sobre o laudo no prazo de 
15 dias úteis. 

Após, tomem imediatamente conclusos. 

Intime-se. 

Valinhos, 08 de setembro de 2020. 

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, 
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA 

Em J ~ 1 Q~ l'J) p cebi estes autos em Cartório. Eu, ~(Escrevente), subscrevi. 
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JUNTADA 
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jUJ'lto a estes cu.üos.~~.~ .. ...... 
~.~ ......... que segue(lt). 
Bu, .. ... .... ..... ................................... . EscT. Subsc. 



Juliane Lima dos Reis Santos 
Síndica/ Administradora Judicial 

OAB/ SP 169.216 

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DO SETOR DE 

EXECUÇÕES FISCAIS DA COMARCA DE VALINHOS/SP 

Autos do Processo sob nº 0006638-11.2001.8.26.0650 

Execução Fiscal 

A MASSA FALIDA DE TIVOLI VEÍCULOS L TOA, através de sua 

administradora judicial subscritora, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, nos 

autos do processo em epígrafe, que lhe move a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 

VALINHOS, manifestar-se em concordância com o Laudo de Avaliação apresentado pelo 1. 

Perito Engenheiro Civil e Grafotécnico Mareio Mônaco Fontes, tendo em vista os elementos 

apresentados, inclusive comparativos, posto que: 

a) Para a gleba (área de 9.555,44m2
) estimou-se o valor de R$ 503,40/m2

, 

totalizando R$ 4.810.171,51 (quatro milhões, oitocentos e dez mil, 

cento e setenta e um reais e cinquenta e um centavos), conforme fls. 

372 e 373; 

b) Para as benfeitorias, atribuiu-se o valor de R$ 1.192.130,75 (um milhão, 

cento e noventa e dois mil, cento e trinta reais e setenta e cinco 

centavos), conforme fls . 374. 

A somatória dos referidos valores correspondente ao montante de R$ 

6.002.302,25 (seis milhões, dois mil, trezentos e dois reais e vinte e cinco centavos), 

valor este compatível, no todo, ao preço mínimo para a venda do imóvel, para janeiro/2020, 

razão pela qual, esta Síndica, manifesta sua concordância com tal valor, observando 

que, à data da Praça, o valor deverá ser atualizado por índice oficial. 

t:.. 



Juliane Lima dos Reis Santos ~ 
Síndica/Administradora Judicial~ • 

OAB/SP 169.216 

Observa-se, finalmente, que há de ser desconsiderado o erro material 

constante na transcrição do valor da área à fl . 375, porquanto equivocadamente o Sr. Perito 

apontou que a gleba teria o valor de R$ 4.180.171 ,51 , no entanto, calculou o valor de forma 

correta, ou seja, R$ 4.810.171,51 , tanto é que deste valor é que resulta o montante de R$ 

6.002.302,25. 

Nestes termos, 
pede e espera deferimento. 

Valinhos/SP, 07 de janeiro de 2021 . 

Juliane Lima 
Síndica -

2 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
HJa~IK_~_~ ..... -:·--coMARCA DE V A LINHOS 

FORO DE V AUNHOS 
-a.;;....----11--..-..-SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS 

Rua General Osório 522, ., Nova Valinhos - CEP 13271-130, Fone: 
( 19)3871-6884, Valinhos-SP - E-mail: valinhossef@tjsp.jus.br 
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min àsl9h00min 

CERTIDÃO 

Processo Físico nº : 0006638-11.2001.8.26.0650 - nº de ordem: 9513/2008 

Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano 

Municipio de Valinhos 

Classe - Assunto: 

Requerente: 
Executado: Allegro Veículos Ltda (nova Denominação: Tivoli Veículos Ltda) 

CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que cumprindo detenninação da r. decisão de fl. 378, 
providenciei emissão do Mandado de Levantamento Eletrônico - MLE nº 
20210518140508033341, conforme comprovante que junto a seguir. 

Nada mais. 
Valinhos, 18 de maio de 2021. 
Eu, ~ , Clércio Rogério Rosa, Escrevente Técnico Judiciário. 



,. 
18/05/2021 .: Portal TJSP :. 

Em funçao da pandemia COVID19, o BB orienta que os resgates sejam ef~:tJAci ! bAn crédito 383 
/poupança. ~ 

Olá Sr. CLERCO ROGERIO ROSA 097068 • clercior , última visita em 17/05/2021, 16:26hs 

!J~PO l O JUDlClAL CUSTAS 
o 

PRINCIPAL > Depósito Judicial > Conta Judicial > Acompanhamento de MLE > Mandado 

1 Operação ... 1ttad• <0m "'""°· 

Mandado Gravado - 20210518140508033341 

Processo 
Número do Processo: 0006638-11.2001.8.26.0650 

Comarca: Valinhos 

Foro: Foro De Valinhos 

Ofício/cartório: cartório Sef - Setor De Execuções Fiscais 

Vara: Sef - Setor De Execuções Fiscais 

Tipo Nome 

Autor Município de Valinhos 

Partes: Adv. Autor Alexandre Palhares de Andrade 

Réu Allegro Veículos Ltda (nova Denominação: nvoli Veículos Ltda) 

Adv. Réu 

Contas Judiciais do 

Processo* + 

Saldo de Capital 
0,00 

Disponível 

Número da 
Número da Conta 

Solicitação 

400115820750 

Jundival Adalberto Pierobom Silveira 

Adicionar Solicitações Judiciais 
(Selecione uma conta) 

Número da Conta Judicial 

400115820750 

Solicitações do Mandado 

Valor Solicitação 
Parcela Beneficiário 

MONACOFONTES 
CONSULTORIA 

ElRELI 

R$ 

4.067,70 

https:l/portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/pages/mandado/pagamento/exibir/1922996 

CPF/CNPJ 

119.397.788-67 

51.862.555/0001-83 

364.099.288-15 

Valor Depositado 

R$ 3.513,66 

Situação Ações 

Enviado ao BB 

1/1 



PODER JUDICIARIO 
SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SP 

ALVARA ELETRONICO DE PAGAMENTO N 20210518140508033341 

Comarca 
VALI NHOS 
Numero do Processo 
00066381 120018260650 

Autor 
MUNI CI PI O DE VALI NHOS 

Data de Expedicao 
18/ 05/ 2021 

Vara/ Servent i a 
SEF SETOR EXEC. FI SCAIS 

Reu 
ALLEGRO VEICULOS LTDA (NOVA DE 

Data de Vai idade 
15/ 09/ 2021 

TOTAL DE PAGAMENTOS 1 NFORMADOS NO MANDADO: 001 

Numero da Sol icitacao: 
Vai or . . . .. . .. . ... .. . . : 
1 R.. . . . . . . . ..• . . • .. . 

Fi nal i dade . . . . . . . . . .. : 
Agência .. ....... . . . . . : 
Conta/Dv . . .... . . .. .. . . 

0001 

4 067 70 

o. 00 

Crédi t o em C/C BB 
6998 

00 000 777. 777-9 

Titular Conta ... .. . . . : MONACOFONTES CONSULTORIA 

Tipo Vai or. 
Calculado em ... .. : 
Tari fa ... .. . . .... : 
Ti po Conta . . ... . . : 
Nome Agência .. .. . 

Beneficiaria . .. . ... . . : MONACOFONTES CONSULTORI A EIREL 
CPF/CNPJ Benefi ciari a: 19 960 645/ 0001-02 

Ti po Beneficiaria . .. . : Juri dica 
Conta/ Pcl Resgatada .. : 0400115820750 0001 

Tot al da conta 
18. 05 2021 

º·ºº Cta Corrente 
LMPRESA PAULI S 

Pági na 1 



1910512021 CNA - Cadastro Nacional dos Advogados 

hct ·a Sociedade 

CLAUDIA CAROLINA TORRES 

Inscrição Seccional Subseção 
4063.26 SP VAUNHOS 

ADVOGADO 

Endereço Profissional 
RUA LU:z SP1AN:>ORELL NETO. Nº 30 SALA 509. LOTEAMENTO PAJQUER.Ê 

VAUNhOS-SP 
13271570 

Telefone Profissional 
(19} 324fi000 

3~5 

e-

Car.ga rápida de autos 
Situação OAB:~veiv 

Ilustríssima Sra Chefe de Seção Setor das Execuções Fiscais de Valinhos 

Processo ~G~~~-~A / aiX)~ ( 0.2 Jdu~) . 
Execução Fiscal Kí / Embargos à Execução Fiscal () / OUTRO: ___ _______ _ 

REQUERENTE: d~·o... ~~ ~ U1k Nw~ 
(Advogado(a) ou Estagiário(a) de Direito) 

ENDEREÇO~ _ /1.J. ~ 1*í ~ f'-k W. \ ~ 
TELEFONE: ( 4°1} °l~ l Z3 -5ci '-1 

Solicito vista fora do cartório, por 60 minutos nos termos do Provimento nº 65/2016 

Valinhos, t °l l ~ J J ~ i cJ~-f'\~Â e=: 
l (assinat~ 

/ OAB/SP nº 'fo:;; . 3 a6 

Horário de entrega dos autos:_--=-j -~--- -=0'--5____._f J)~ 

Horário de devolução dos autos: J 8 ·. 3?--Ro . 

l l llt-'.,;J0 . 11 '-'1 IQ . VCU J . .... 1~ . ... , 



L 
. . "P-~· 

,.. 

-º~ -~ ~\\ 
... -····ª í V ~- .. . 

.. 



Julíane Lima dos Reis Santos 

Síndica/ Administradora Judicial 

OAB/ SP 169.216 

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DO SETOR DE 

EXECUÇÕES FISCAIS DA COMARCA DE VALINHOS/SP 

URGENTE-FALÊNCIA 

.)_jl9 - ~ ( · ... 

Autos do Processo sob nº 0006638-11.2001 .8.26.0650 ~ S 1. 3/ O , - fr.W 
Execução Fiscal 

A MASSA FALIDA DE TIVOLI VEÍCULOS LTDA, através de sua 

administradora judicial subscritora, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, nos 

autos do processo em epígrafe, que lhe move a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 

VALINHOS, ante a concordância as Partes a respeito da avaliação do sr. Perito Judicial, 

esta subscritora, na qualidade de Administradora Judicial, por dever de ofício, e sobretudo, 

a bem da coletividade dos credores da Massa Falida, requer que seja designada. com 

a maior brevidade possível. a hasta pública para a alienação do imóvel. 

Nestes termos, 

pede e espera deferimento. 

Valinhos/SP, 24 de maio de 2021. 

Juliane Li~s Santos 
Administradora Judicial 

OAB/SP 169.216 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DOESTADO DE SÃO PAULO 3ªk 
"

191
'"'-.. ""~ COMARCA DE VAUNHOS ~ 

• r"""1 • 
~so -p~FORODEVALfNHOS 

. T • SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS 
•• ,._ .. .......,. ... ..,. Rua General Osório 522, ., Nova Valinhos- CEP 13271-130, Fone: 

(19)3871-6884, Valinhos-SP - E-mail: valinhossef@tjsp.jus.br 
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min 

CERTIDÃO 

Processo Físico nº : 0006638-11.2001.8.26.0650 - nº de ordem: 9513/2008 

Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano 

Municipio de Valinhos 

Classe - Assunto: 

Requerente: 
Executado: Allegro Veículos Ltda (nova Denominação: Tivoli Veículos Ltda) 

CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que foi pago o Mandado de Levantamento Eletrônico -
MLE nº 20210518140508033341, conforme comprovante que junto a 
seguir. 

Nada mais. 
Valinh~stode2021. 
Eu, ~ Clércio Rogério Rosa, Escrevente Técnico Judiciário. 



12/0812021 .: Portal TJSP :. 

ioda pand mia COVIDl 9, o 88 orienta que os resgates sejam efetuados em credito A- A-li P A 
c.1nça 

PRlNClPAL ... OeP'OS'tO Judicial > Conta Judk:i~I ., Acompanhamento de MLE 

Comarca <",f: EOONf 

Oficio/Cartorio SB.FC<l'JF 

Vara 51'l FClONE 

Número do Processo 

Conta Judicial 

CPF /CNPJ do Beneficiário 

Numero do Mandado 20210518140508033341 

Situiltào do Mandado !-ElFCO!iE .. 

Data ln1aal 

Olá Sr. CLERCIO ROGERIO ROSA 0970 68 - clercior . umma V'S'ta em 10/08;2021, )7·451>$ 

Histórico de Situação cio Mandado 

Data de Alteraç.io 

18/ 05/2021 14:05 
18/05/2021 14:10 
16/06/2021 14:38 
17/06/2021 13:16 

Situação 

Gravado 
Finalizado 
Assinado 

Pago 

--- --------

Usuário 

CLERCIO ROGERIO ROSA 097068 
ClfRCIO ROGERJO ROSA 097068 

BIANCA VASCONCELOS COAm 013079 
Banco do Brasil 

Data Final 

--- - ------- ___ J 

Lista de Mandados 

b coortar Todas paro PDF 

Vara 

0006638 1 1200182606~ f<J<o De Valinhos 

1 

https:f/portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/pages/mandado/acompanhamento/consultar 

Númcr-o do Mandado 

20210518140508033341 

Valor do Mandado 

4.()(j/,70 

1/1 



Comarca 
VALI NHOS 
Numero do Processo 
000663811 20018260650 
Autor 
MUNI CI PI O 0[ VALI NllOS 

Data de Expedlcao 
18/0512021 

Numero da Sol lei tacao: 
Valor ... .. 
IR ... 
Finalidade .. .... ..... . 
Agência 
Conta/Dv 
Ti tul ar Conta. 
Benefi ci ari o . . 
CPF/CNPJ Beneficiaria: 
Ti po Bene fi ci ari o .. 
Conta/Pcl Resgatada. : 

PODER JUD ICIARIO 
SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SP 

ALVARA ELETRON ICO DE PAGAMENTO N 20210518140508033341 

Vara/Serventia 
SEF SETOR EXEC. FISCAI S 

Reu 
ALLEGRO VCICULOS LTDA (NOVA DE 

Data de Vai idade 
15/09/2021 

TOTAL DE PAGAMENTOS 1 NFORMADOS NO MANDADO 001 

0001 Tipo Vai or .. ... 
4. 067. 70 Calcul ado em . . 
0, 00 Tarifa ... . . . . . 
Crédi to em C/C BB Tipo Conta. . . 
6998 Nome Agénci a. 
00.000 777. 777-9 
MONACOFONTES CONSULTORI A 
MONACOFONTES CONSULTORIA EIREL 
19. 960. 645/0001-02 
Jurldlca 
0400115820750 0001 

. ... 

.. .. 

Total da conta 
18. 05. 2021 
0, 00 
Cta Corrente 
EMPRESA PAULI S 

Gr.ivodo em 1 S.0512021 14:05 por CLERCIO ROGERIO ROSA 097068 

Finalizado em 1810512021 14:10 por CLF.RCIO ROGERIO ROSA 097068 
Assinado cm 16'06/2021 14:38 por BIANCA VASCONCELOS COATTI 013079 

Pogo cm 17 06'2021 13:16 por Baocodo Br.isil 

Pági n<i 1 



18 RE liiJ!ESSA ~j_ 
Emt ......... de .............. Q?·· ......... de ......••..• 
faço {emessa destes ao... . ........ . 
...... ~ .. ~~ ........................ . 
Eu, ....... ..................................... , .. :::Eacr., Subacr. 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
:"""'-~nO(~ COMARCA DE V ALINHOS 

S ._i .; P FORO DE V ALINHOS -'1. T .t":sEF- SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS 
,.,. ",..,'"º .,...,. Rua General Osório 522, ., Nova Valinhos - CEP 13271-130, Fone: 

(19)3871-6884, Valinhos-SP - E-mail: valinhossef@tjsp.jus.br 
Horário de Atendimento ao Público: das 12b30min àsl 9b00min 

DECISÃO 

Processo Físico nº: 0006638-11.2001.8.26.0650 
Classe - Assunto 
Requerente: 
Executado: 

Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano 
Municipio de Valinhos 
Allegro Veículos Ltda (nova Denominação: Tivoli Veículos Ltda) 

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Bianca Vasconcelos Coatti 

Vistos. 

Folha 386: Defiro. Para a realização do leilão eletrônico, nomeio a empresa 

LANCE ALIENAÇÕES ELETRÔNICAS LTDA- LANCE JUDICIAL, devidamente credenciada 

junto ao Eg. Tribunal de Justiça. 

Intime-a por e-mail para designar datas, não inferior a 60 (sessenta) dias, 

requisitando a apresentação da minuta do edital, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Com a apresentação da minuta, confira-se e expeça-se o edital na forma da lei, 

ficando a executada, devidamente intimada por meio de seu advogado, pela imprensa oficial, nos 

termos do art. 889, I do CPC de 16.03.2015). 

Sem prejuízo, intimem-se os exequentes para apresentação do cálculo atualizado 

do débito. 

Intime-se. CUMPRA-SE COM URGÊNCIA. 

Valinhos, 30 de agosto de 2021. 

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, 
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA 
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
..._. "-~-- COMARCA DE V A LINHOS .. :\"""\ . 

..,. FORO DE V ALlNHOS :::j~ 1" ~=SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS 
umuw ... .,. Rua General Osório 522, ., Nova Valinhos- CEP 13271-130, Fone: 

( 19)3871-6884, Valinhos-SP - E-mail: valinhossef@tjsp.jus.br 
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min 

CERTIDÃO 

Processo Físico nº : 0006638-11.2001.8.26.0650 

Classe - Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano 

Municipio de Valinhos Exequente: 
Executado: Allegro Veículos Ltda (nova Denominação: Tivoli Veículos Ltda) 

CERTIDÃO 

Certifico e dou fé haver encaminhado mensagem eletrônica à LANCE 
JUDICIAL, em cumprimento à r. Decisão de fls. 391. Nada Mais. Valinhos, 
08 de setembro de 2021. Eu, _ , Alessandra de Paula Leite Machado, 
Escrevente Técnico Judiciário. 



ALESSANDRA DE PAULA LEITE MACHADO 

De: 
Enviado em: 
Para: 
Assunto: 
Anexos: 

ALESSANDRA DE PAULA LEITE MACHADO 
sexta-feira, 3 de setembro de 2021 18:32 
contato@lancejudicial.com.br 
Processo nº 9513/08 - Setor das Execuções Fiscais de Valinhos-SP. 
Scan_2021_09_03_21_23_ 19_ 425.pdf 

Setor das Execuções Fiscais de Valinhos, SP 
Rua General Osório, 522 - Nova Valinhos - Valinhos-SP 
CEP 13271-130 - Fone {19)3871-6884 - valinhossef@tjsp.jus.br 

Valinhos, 03/09/2021 

recesso: 0006638-11.2001.8.26.0650 (favor indicar este número na petição) 
Número de ordem: 9.513/08 
Execução Fiscal 
Exequente: Prefeitura Municipal de Valinhos 

Executado: Allegro Veículos Ltda (nova denominação: Tívoli Veículos Ltda) 

Prezado Sr(a). Responsável pela realização de leilão eletrônico da empresa LANCE JUDICIAL 

Por determinação da MMª Juíza de Direito do Setor das Execuções Fiscais de Valinhos, Ora. Bianca 
Vasconcellos Coatti, fica Vossa Senhoria devidamente informado(a) de que foi intimado(a) para a 
realização do leilão eletrônico referente aos autos supramencionados, devendo designar datas, não 
inferior a 60 (sessenta) dias, requisitando a apresentação da minuta do edital, no prazo de 5 (cinco) dias, 
conforme determinação da r. Decisão de fls. 391, que segue devidamente digitalizada. 

Att, 
Alessandra de Paula Leite Machado 

Escrevente Técnico Judiciário 
SEF Valinhos 

. ..__ - . 
~ 1 .j 
. -,- . 

ALESSANDRA DE PAULA LEITE MACHADO 
Escrevente Técnico Judiciário 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 

Setor das Execucoes Fiscais da Comarca de Val111hos - SP. 

Rua: General Osorio. nº 522 Vila Martina - Valinhos - SP CEP" 13271-130 

Tel· (191 3871 6884 

E-rna1!. alessandral@tjsp.jus.br 

~ Antes de imprimir pense em seu compromisso com o Meio Ambiente. 

1 



ALESSANDRA DE PAULA LEITE MACHADO 

De: 
Para: 
Enviado em: 
Assunto: 

Microsoft Outlook 

contato@lancejudicial.com.br 

sexta-feira, 3 de setembro de 2021 18:33 

Retransmitidas: Processo nº 9513/08 - Setor das Execuções Fiscais de 
Valinhos-SP. 

A entrega para estes destinatários ou grupos foi concluída, mas o servidor de destino não 
enviou uma notificação de entrega: 

contato@lancejudicial.com.br ( contato@lancejudicial.com.br) 

Assunto: Processo n° 9513/08 - Setor das Execuções Fiscais de Valinhos-SP. 

1 



~S" 

Foro de Valinhos 
Certidão· Processo 0006638-11 .2001 .8.26.0650 

Emitido em: 0910912021 18:10 0v 
Página: 1 

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO 

Certifico e dou fé que o ato abaixo, constante da relação nº 0043/2021 , foi disponibilizado na página 
4012/4013 do Diário de Justiça Eletrônico em 09/09/2021 . Considera-se a data de publicação em 10/09/2021 , 
primeiro dia útil subsequente à data de disponibilização. 

Advogado 
Juliane Lima dos Reis Santos (OAB 169216/SP) 
Jundival Adalberto Pierobom Silveira (OAB 55160/SP) 

Teor do ato: "Vistos. Folha 386: Defiro. Para a realização do leilão eletrônico, nomeio a empresa LANCE 
ALIENAÇÕES ELETRÔNICAS L TOA- LANCE JUDICIAL, devidamente credenciada junto ao Eg. Tribunal de 
Justiça. Intime-a por e-mail para designar datas, não inferior a 60 (sessenta) dias, requisitando a apresentação 
da minuta do edital, no prazo de 05 (cinco) dias. Com a apresentação da minuta, confira-se e expeça-se o 
edital na forma da lei, ficando a executada, devidamente intimada por meio de seu advogado, pela imprensa 
oficial, nos termos do art. 889, 1 do CPC de 16.03.2015). Sem prejuízo, intimem-se os exequentes para 
apresentação do cálculo atualizado do débito. Intime-se. CUMPRA-SE COM URG~NCIA." 
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LA C E:JUDICIAL 
L E:ILÕE:S E:LE:TRÔNICOS 

AUTORIZA CÃO 

LANCE ALIENAÇÕES ELETRÔNICAS LTDA. , 
inscrita no CNPJ nº 15.086 .104/0001-38, com sede à Av. Miguel 
Stéfano, 3335, Balneário Cidade Atlântica, CEP 11440-533, 
Guarujá/SP, representada por seu sócio ADRIANO PIOVEZAN FONTE, 
brasileiro, advogado, portador do RG sob nº 32.152.427, inscrito no 
CPF sob o nº 373. 755.258-46 e OAB/SP 306.683, AUTORIZA, Davi 
Fischmann, inscrita no RG nº 43. 962.148-3, a retirar carga do 
processo sob número 0006638-11.2001.8.26.0650 da comarca de SEF 
de Va linhos, no qual fomos nomeados para realização de praças/leilão 

Valinhos, 15 de Setembro de 2021. 

LANCE ALIENAÇÕES ELETRÔNICAS L TOA. 

ADRIANO PIOVEZAN FONTE -

OAB/SP 306.683 

São Paulo (11)3522- 900 4 / Campi nas (19)4062 -9004 / So r ocaba (15)4062 - 9004 

Baixada Santista (13)4062- 4009 - (13)33 04-6830 

www.lancejud icial.com.br - contat~lanceiudicial.com.br 



Foro de Valinhos 
Comprovante de Remessa 

Lote : 650.2021.00006027 
Remetido: 15/09/2021 

r d P IPO e carga: rocesso 
Ord Processo 

1 0006638-1 1.2001 .8.26.0650 

Total : 1 

Classe 
Execução Fiscal 

Recebido em j S 1sz.jj tlO cl .!.. Hora : Jl:...15 

SAJ/PG5 

d! 
Emitido em: 15/09/2021 - 13:12:39 

Página: 1 de 1 

Origem : Cartório SEF - Setor de Execuções Fiscais 
Destino : Perito 

Partes principais 
Municipio de Valinhos x Allegro 
Veículos Ltda (nova Denominação: 
Tivoli Veículos Ltda) 

Volumes Folhas 
1 

Por : ~J-. - Assinatura : j)J~ ~f -Y.:>~ 

SOFTPLAN 
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