
CE~TIDÃO 
Certifico e dou fé qu~ l'leste data, P,rccedt i àertura 

do Íf .• Volum~ destes autos de ~wi-~ 

·-n.!Z _;;,'7 3L7ti_ __ conform~ d?termincção contida no 

Prov:=!2/@1 Cap. _ _r:C' item_ !t } _ da Egrégia C orregedoria 

G~ral da Justiça do Estodo ac Sã"' ;. ciul .:: 

En1 <]. J de 06 de 'ZQ-,. l 
Eu, __________ .....,ç:::::::::::..:;.... ___ E s er. s u lu e r. 
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PODER JUDICIÁRIO 
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL 

Comarca: 
Vara: 

Oficio: 
Fórum Regional: 

h.: 

-e»~ j ~P-a-ra~U~s-o~E~x-c~lu-s~l~v-o-d~o~B-a_n_c_o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

..,, 
a g 
a, 
e 
! 
! 
;, 

1 
$ 

-ª 
~ 
~ 
:, 
1 o 
~ 

~ 
~ 
"-
' o 

~ .. 
l) 

" 1 
i! 

@. 

j 
;. 
.; 

:! 

AG. 1122-3 
26 000.392-7 

Valor do -Depósito 

1 

Depósito em nome de 

. )() 
5-9 
V . V 

Processo 
Número IAno r 7 l' 

CPF/CNPJ 

I Vara 
I Cód. Fórum Reg. 

Núme;ol j lipo ~,. 
Taxa 

1 
1 %' a.a. 

F = Física ·ro coJ\ Jl .J ~ .00~1 000327-10 J = Jurídica 

Nome do Autor CPF/CNPJ 

' .CüNST .CIVIL L tr • I .. 09.9/0001-12 
Nome do Réu CPFICNPJ 

Recolhe-se no BANCO NOSSA CAIXA S.A . . Agência 

aos Autos de '.l, L e f 
Juízo ac,ma mencionado. nos termos dos E_rovlmentos do Conselho Super,or de Magistratura referentes a matéria. nas condiçoes constantes abaixo. 

N'?~~f .> I Ba~co _ ~ -- 1 _. 1T~tne 'A_,~4- _ t~m:•:tkla1~De~attant~ , 

Para Uso Exclusivo do Banco 
1 • As contas serão remuneradas com atualização monetária e juros acima. 1 Denominação Bloqueio _ Valor 

DINHEIRO 1 02 
2 • A remuneração dos depósitos se dará com os cntérios definidos pelo Conselho 

Superior da Magistratura, Corregedoria Geral da Justiça e Agente Depositário. 

3 - Sobre os juros incidirá Imposto de Renda que será descontado na Fonte, conforme 
determina a legislação vigente. 

Agência Recebedora 

03/01· L001 

03 

48 

CHEQUES 72 

99 

TOTAL 01 

Autenticação Mecânica 

112~ 14Airn!%'H 

referente 

à disposição do 

F/J 

I F/J 

10. 000,00RC 01 
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~ 
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AG. 1122-3 
26 000.392-7 

Vetor do Depó,tto 

Depóaltó em flome ile 

Nome do Autor 

NomidoR,u 

•\ 

PODER JUDICIÁRIO 
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL 

Recolhe-se no BANCO NOSSA CAIXA S.A . . Agência 

aos Autos de 

"\ 

Comarca: 
Vara: 

Ofício: 
Fórum Regional: 

Processo 
Número 

CPF/CNPJ 

CPF/CNPJ 

CPF/CNPJ 

Ano 

Juízo acama mendonado, nos termos dos provimentos do Conselho Superior de Magistratura relerentes a matéria, nas condições constantes abaixo. 
N' Cheque I Banco I Telefone I Nome e Identidade do Depositante 

1 • As contas serão remuneradas com atualização monetána e juros acima. 

2 - A remuneração dos depósitos se dará com os critérios definidos pelo Conselho 
Superior da Magistratura, Corregedoria Geral da Justiça e Agente Depositário. 

Pa'rii Uso Exclusivo do Banco 
Denomlnaçio Bloqueio . Valor 

DINHEIRO 1 02 

48 

Taxe 

,n 

referente 
à disposição do 

Cód. Fórum Reg. 

% a.e. 

F = Ffslce 
J = Jurídica 

~ 

F/J 

Cód. de Atlv. Econ6mlce 

3 • Sobre os juros incidirá imposto de Renda que será descontado na Fonte, conforme 
determina a legislação vigente. 

CHEQUES ~-7~2=---+~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
99 

Agência Recebedora 
TOTAL 1 01 

Autenticação Mecinlca 

03/01· LD01 

FJL 

e ~ ~ 



JUNTADA 
... -ªf:_ d• ~ '2.. da ~ 
JntO a estes ll,._ ~ ~ ;i<P_ : ,, . 
____________ 411e eeguefin~ 

1't, __________ ~ _____ Bu 
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UZARDO ANÉAS FILHO 

lizardo anéas filho 
maria clélia f. franco 
alny de oliveira pinto 

advocacia ~z; 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ OE DlRElTO DAR. 1ª VARA CÍVEL 
00 FORO DA COMARCA DE PORTO FELIZ - SP. ,.,,. 

PROCESSO N<>: 0393/9§ 

HABILITANTE : COMBUSTRAN DER. DE PETR. LTOA. 
CONCORDATÁRIA : PORTOBLOCO ART. ClM. LTOA. 
AÇÃO : CONCORDATA 

UZARDO ANÉAS FILHO, advogado regularmente 
constituído pela empresa habilitante nos autos da ação judicial 
mencionada acima, vem, respeitosamente perante Vossa Excelência 
informar que mudou-se para o endereço abaixo declinado: 

RUA CARDOSO DE ALMEIDA, 634, CONJ. 46 
PERDIZES - SÃO PAULO - CEP.: 05013-000 

TEL/FAX- (011) 3864-8271 

Assim, requer-se a anotação do novo e ndereço do 
patrono, bem como que doravante todas as intimações deverão ser 
enviadas ao endereço supra fornecido. 

Termos em que. 
Pede Deferimento. 

LIZARDO 

Rua Cardoso de Almeida, 634 - conjunto 46 - Perdizes - SP. C EP: 05013-000 
E-mail: aneas@ csf .com.br - tel. 3864-8271 

-:... ..... 

. -

= 



CONCLUSÃO 
Em_ 07 dc _____ ._ ............ J? ............................................ ___ de 2001 

faço e:st t:-::, atlk·:; rnnclusos ao(á) 1\1.M. juiz(a) de Direito, 

Dr. (a) Daniela B~J-2:...~-~-~--_yen t rice 

Eu,,_________ (/''~·{___ ______ ,,. ______ Escr. subsc .. 

Proc . nº 393/98 

Fls 705 : defiro a regularização. 
In t . 

P . F ., d . s . 

I ERO VE NTR I CE 
DE OI REI íO 

t DJ TA 
e)il .... '..... ~.;., · ...... · ........ ,. .· .. --···· ·····-·············· de ~I ~·-·--rt'(<-t~ ~~c:s a uto, atrJ ca rtório --···-........................ __ _ 

............._. .... .. . ...... ..... . .. .. ....... . 

~-,-w· ············rr-···· .. . '4c;~~ eu, •.n..._ 
1"C ><»·----· ~ 



CERTIDÃO 

E ~ Ese. S-~a, u.___________ -

"8rtwco que o(a) --~ 

ife fls . . ~'-······ .f::.:l pubJic:..do(a) no Diário Oficial 

Ha Justiça r1~ _.:I '.:+ / . . -~---····· ; ~, ··- • 
Certifico m!l.:.:i (_·.: ; 0 ;) :. · : o:·~:a.l c.~:':'culcu neste 

CERTIDÃO 

tnunicíplo e C '::1:,~·c.i :::· · _J t- { ' . , .. "i4 de---~ 
D referido é v.:rd::~~.-? 8 ·.: . . : -:. .. •. 

~ J°\--
de ~ •. ci. . àe t,;,,. 1 , -· ........... --; ... ~ ---· ··········· ·-·---

Eu, ______ ~ &e. S.ubta,J 

JUNTADA 
~· rJffi I ·...-=~~"1-'Ml~~~r _,,{_ <O--

que segue Cm) -- ..J~~~~~tic..J.~~~~- 'Esl:r. -·· 



Exmº Sr. Dr. Juiz de Direito da 1ª Vara Judicial da Comarca de Porto Feliz, Estado de 

São Paulo. 

Seção Cível 

Proc. nº 393/98 

SITI S.A. ações 

Termoelétricas Industriais, por seu advogado, nos autos da ON A que pediu a 

empresa PORTOBLOCO ARTEFATOS DE CIMENTO & CONSTRUÇÃO CIVIL 

LTDA, vem, respeitosamente, requerer a V. Ex8 vista dos autos para fins de extração de 

cópias xerográficas. 

Outrossim, requer a juntada da via fax de 

instrumento de substabelecimento anexo, requerendo prazo para a juntada da via 

original, bem como a guia GARE/DR devidamente recolhida. 

Por fim requer que nas publicações veiculadas ao 

D.O.E. continuem a constar o nome do advogado Sylvio Luiz Andrade Alves, oab/sp 

87.546. 

Termos em que, 

Pede Deferimento. 

Porto Feliz (SP), em 18 de dezembro de 2001. 

Vai~,, 
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LIZARDO ANÉAS FILHO 

lizardo a néas filho 
maria cléfia f. franco 
alny de oliveira pinto 

advocacia ,,,/U 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUJ1 DE DIREITO D-A R. 1ª (PRIMEIRA) 
VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE PORTO FELIZ-SP. 

Processo nº 393/1998 
CONCORDATA 

. ....... 
1 ,.._ 
,_, 
IU 

u, 
,:-. 

o 

(0 
.r-

r 

" 

" COMB-U-STRAN DER~VADOS DE PETRÓLEO LTDA. por sel;, 
....... .... 

advogado ao final assinad-0, nos autos da CONCORDATA do empress = 
- • ~j 

PORTOBLOCO ARTEFATOS DE CIMENTO E CONSTRUÇAO CIVIL LTDA., ver5 
"'° 

respeitosamente perante Vossa Excelência, tendo em vista o depósitq 

efetuado pela concordatário tfLs.. 692} requerer seja feito o pagamente. . -
à credora peticionário , nos termos da Lei. 

Termos em que, 

P. Deferimento. 

São Paulo , 17 dedezembro de 2001. 

~(~ 
OAB/SP 125.924 

Rua Cardoso de Almeida, 634, conj. 046 - Perdizes - São Paulo. Cep.: 05013-000 
Tel. (0-11) 38&4-3271 / E-mail: aneas@csf.com.br 



juarez bess i 
maril ena arraes 
edson josé moretti 

ANDRADE ALVES-ADVOGADOS 

rua paula bueno, nº 76 - centro 
13840-040 • mogi guaçu - sp - brasil 

fone/fax.: (19) 3861-0677 
e-mail: alvesadv@dglnet.com. br 

sylvio luiz andrade al ves 

. 
Í --

'; 

sylvio josé alves 
juliano andrade alves 

va ldecir floriano gonçalves 

Exmª Senhora Doutora Juíza de Direito da 1ª Vara Judicial da Comarca de Porto 

Feliz, Estado de São Paulo. 

Seção Cível 
Proc. nº 393/98 

SITT S.A 

...Ji 

~t) 

=· _.....,, ,.._,, 
_.. _ ........ .. 
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Sociedade de Instalações 

Termoelétricas Industriais, por seu advogado, abaixo assinado, nos autos da 

CONCORDATA PREVENTIVA requerida pela empresa PORTO BLOCO 

ARTEFATOS DE CITvfENTO & CONSTRUÇÃO CIVIL LIDA, vem, 

respeitosamente, requerer a V. Ex3 a juntada do instrumento de 

substabelecimento anexo, em seu teor original, bem como a guia GARE/DR 

devidamente recolhida. 

continue a constar o nome 

Ratifica o pedido de que nas publicações 

do advogado SYLVlO LUIZ ANDRADE ALVES, 

~,, 
e:;.... ~,. 
::.: 
..:.ti. 

1\"'I 

'· • 
~I ~ 
•,.· :, .. 
:~~-. 

oab/sp 87.546. j 
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Termos em que, 

Pede Deferimento. 

De Mogi Guaçu (SP), para 

Porto Feliz (SP), em 19 de dezembro de 2001 . 
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PODER JUDICIÁRIO 
SÃO PAULO 

PRIMEIRA VARA DA COMARCA DE PORTO FE 

CONCLUSÃO 

Aos ( 02 ) dois dias do mês de jane · 
estes autos conclusos a Dra DANIELA BORTOLIERO 
Juíza de Direito da lª Vara da Comarca de Porto Feliz. Eu, ~:..=ç==~ 

,digitei. 

Autos nº 393/98. 

Fls. 705 e 710, aguarde-se o cumprimento do 
despacho de fls. 687, parte final, cuja providência ora determino. 

Ao perito contador. 

Int. 

RECEBIMENTO 

Aos ( 02 ) dois dias do mês de janeiro de 2.002, 
recebo estes autos em cartório. Eu, ?,vt ,digitei. 

C~P 'ílD ÃO 

~ J :•". n~s a data._::~~~; 

~--·ª :mo . . :,n_ - Ofic i3 l do Estado. 

Em t21-: .... ce ..... _____ <Q._J ________ de ~ 
Eu. e X Esc. subscr~ 
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JUNJADA 

:~.,::, auto~~ __ de 

que seguefm~ 
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CLÁUDIO AMAURI BÁRRIOS 
ADVOGADO 

EXMO(A) . SR(A). DR(A). JUIZ(A) DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA 
CÍVEL DA COMARCA DE PORTO F m LI Z 
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393/98 l"'v -u 

POfl'OBUlCO ART.EIFATOS DI!: CilllE'.ll"l'O • COII~ CIVIl. L'J.'DA. , 
por seu Advogado infra-assinado, vem a presença de V.Ex ã 
para, nos autos de CONCORDATA PREVENTIVA, requerer 
AUTORIZAÇÃO PARA VENDA DE ATIVOS, pelos fatos que passa a 
expor e provar: 

01 . A empresa possui vasto rol de ativos, 
conforme documentação já existente 

nos autos; há necessidade de se efetivar depósitos para 
quitação do saldo devedor do pedido; a alienação somente se 
pode operar com autorização judicial; a alienação, com o 
fruto desta destinado exclusivamente ao depósito judicial, 
não altera o stato quo do ativo e a alienação somente 
abrange bens de menor valor e e estado de depreciação, 
passiveis de substituição. 

02. Pugna-se por autorização para venda 
dos seguintes ativos: 

02.01 Usina de concreto usada modelo 
de 100 toneladas, instalada em Capivari/SP, no valor de 
60.000,00, com pagamento da seguinte forma: entrad/ 
10.000,00 e o saldo de 10 parcelas mensais fixas 
5 • o o o , o o ; M o~ ~CA om: OOIIIIP.llcA. llUES'.lrAS ~~~~~ 

' 

.... 
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CLÁUDIO AMAURI BÁRRIOS 
ADVOGADO 

02 

02.02 Veículo Mercedes-Benz, modelo L-1113, 
ano/modelo 1.973, chassi 34403212052677, placa CCZ 9416, com 
terceiro eixo e caçamba, por R$ 12.000,00, a vista. 

03. TODOS OS VALORES AUFERIDOS NA 
ALIENAÇÃO SERÃO DEPOSITADOS EM JUÍZO, 

nestes autos de Concordata Preventiva. 

04. Apresentam-se avaliações firmadas por 
empresas de prol, bem como oferta de_ 

compra do bem descrito no ítem 02.01. 

05. Requer-se manifetação dos credores, 
Sr. Comissário e Ministério Público, 

tudo visando o deferimento do pedido, eis que atende aos 
interesses de todos. 

Salto, 

Cláudio 

22, f vereiro , 

\ ., f 
i 

2.002 

Am_au:qi Bárrios 
ADVOG~DO 

OAB 63623 

Nestes Termos, 
E. Deferimento. 



PORTO BLOCO Artefatos de Cimento e Consb'uç4o Civü Ltáa. 
Areias - Pedras- Muros - Tubos - Pré Moldados - Lajes para Piso e Forro 

CONCR&fO PRÉ -MISTURADO 

'\ 

' 1 
1 
1 
1 
1 
1 

Avenida lv'ionsenhor Seckler, 1651 - Vila América - Telefones: (15) 262-4915 - 262-6444 - CEP 18540-000 - Po!'ti:- feliz - SP J 
Inscrição Estadual 664.006.447.118 e.e.e. (Mf') 46.872.o:;:;/ cc~1-1.z 1 
Boituva- fone: (16) 268-1098 Capivari - fone: (19) 4t)l - 5t)8.2 ./ 

Porto Feliz, (SP) 01 de fevereiro de 2.002 
' ) 

.,_.A 
· SOROMIX - SERVICOS DE CONCfETAGEM LTDA 

Rodovia do Açúcar, S/N - Km 127 
Capivari - SP 
CEP - 13.360-000 

Prezados Senhores: 

Ref ORÇAMENTO DE USINA DE CONCRETO 

Com a presente, confirmamos nossos entendimentos verbais para o epigrafado, como segue 
•EQUIPAMENTO - Usina para Concreto modelo TOGO, com Silo para cimento, 100 

toneladas, completa, usada, no estado. 
•PREÇO - R$ 60.000,00 - (Sessenta mil reais) 

--0•COND. PAGfO • R$ 10.000,00 - (Deis mil reais), 5 (cinco) dias após a emissão da 
Nota Fiscal/Fatura e Duplicatas, que deverão ser Aceitas 
10 (Deis) parcelas de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais) cada, repre
sentadas por duplicatas aceites, vencendo a primeira a 30 (trinta) 
dias do vencimento da duplicata de entrada, e as demais a cada 30 
(trinta) dias, subsequentes. 

•ENTREGA - A Usina será entregue, no local hoje instalada e vistoriada por V.Sas, 
na Rodovia SP-101, Km 42, Bairro Portela, Capivari - SP, cujo 
remanejamento da mesma, dar-se-â por vossa conta e ordem. 

•VALIDADE DE 
PROPOSTA - Para seu Aceite, ate 15 de fevereiro de 2002. 

•NEGOCIAÇÃO - Condicionada a Autorização Judicial. 

No caso da aceitação da proposta, para o fechamento da operação, aguardamos sua resposta rio 

prazo estipulado, bem como o seu "ACEITE' ' na 2ª via deste, por escrito. 

De Acordo na Totalidade 

Atenciosamente. 
Ll.J~.a&o 

~,.. ·------ ------··,---- --
· · ' ta :!'!; ~ ., .·,.-:51~1, ... 4 

~ ;p--

SORO 



EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. 
CNPJ 61.471.207/0001-39 

Cravinhos -SP, 07 de Fevereiro de 2002 

Á 

PORTO BLOCO ART. DE CIM. E CONST. CIVIL LTDA 
AttJORGE 

AVALIAÇÃO FINANCEIRA 

• I 

Inser. Est. 279.009.233.118 

UMA CENTRAL PARA CONCRETO MOD. TIB COM SILO DE 100 TONS INSTALADA 
NA CIDADE DE CAPIVARI - SP. 

- O equipamento acima mencionado encontra - se em perfeito estado de conservação e 
funcionamento com o sistema de pesagem , balança mecânica ( tipo relógio ) dosador 
dágua (hidrômetro) , e demais componentes da mesma. 

DESCRIÇÃO :-

VALOR:- R$ 35.000,00 ( Trinta e cinco mil reais) 

·Rua José Edgard Pereira Barreto, 685 - Distrito Industrial - CEP 14140·000 - Cx. Postal 76 
Telefax (16) 651-3011 I 3016 I 3060 - Cravinhos - SP 
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EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. 
CNPJ 61.471.207/0001-39 

Cravinhos -SP, 07 de Fevereiro de 2002 

11 11 ORÇAMENTO GRP / 0055/ 02 11 11 

************************************ 

PORTO BLOCO ART. DE CIM. E CONST. CIVIL LTDA 
AttJORGE 
ROD. SP 101 KM 42,5 - CAPIV ARI - SP 
CEP. 13.360-000 

Prezado ( s ) Sr ( s ). 

Inser. Est. 279.009.233.118 

Pag 1/6 

Vimos através do presente, fornecer nosso Orçamento, para 
fabricação dos seguintes equipamentos:-

= 01 ( UMA ) CENTRAL DOSADORA DE AGREGADOS PARA CONCRETO 
MODELO GMP-1 : 

- Capacidade de estocagem .................... ........... 7 m3 
- Dosagem máxima p /ciclo .................................. 7 m3 
- Capacidade de dosagem nominal .. ................... 40 m3/hora 
- Número de balança de agregados .................... 01 
- Instrumento digital de fabricação Alfa Instrumentos Eletrônicos Ltda., modelo 
3103 e célula de carga IST ............................................ 01 cj. 
- Capacidade de ar instalado .............................. 7.0 Kgs/m2-120 psi 
- Hidrometro dosador .......................................... D.1.1/2'' c/ contator de pulsos 
- Bomba d' agua ............................... ................... 2" entrada, 11/l' saída 
- Potência instalada ............................................ 15 CV 
- Correia transportadora, montada em estrutura perfil dobrado com rolo de tração 
anti-derrapante, para evitar escorregamento da mesma e com acionamento, por 
moto redutor com motor elétrico de 7,5 HP - 4 pólos-1.750-RPM, acoplado ao 
redutor 

Dimensões de operação :-

- Comprimento ...................................................... 12,50 mts 
- Largura ................................................................ 2,70 mts 
- Velocidade da correia ......................................... 110 mts/min 
- Inclinação da correia ........................................... 200 
----------------------------===================-------------

Rua José Edgard Pereira Barreto, 685 - Distrito Industrial - CEP 14140-000 - Cx. Postal 76 
Telefax (16) 651-3011 / 3016 / 3060 - Cravinhos - SP 



EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. 
CNPJ 61.471.207/0001-39 Inser. Est. 279.009.233.118 

Pag 2/6 
... .,, ORÇ. GRP/0055/02 " 

= 01 ( UM ) SILO DE ESTOCAGEM À GRANEL PARA CIMENTO, COM 
CAPACIDADE PARA 100 TONS - MODELO GM - 70: 

Características :-

- Quantidade .......................... .. .......... .... .. .......... 01 Silo 
- Capacidade de estocagem p/ cimento ............ 100 tons / 70 m3 
- Comprimento ............... ................................... 12.600 mm 
- Diâmetro do corpo do silo .................. ............. 3.000 mm 
- Distância pés apoio .......................................... 2.250 x 2.250 mm 
- Guarda corpo teto do silo ............... .................. D. 2.000 x 900 

~ - Escada marinheiro ........ ............ .................... .... D. 750 x 450 x 13.000 
- Tubulação de carga ..................................... ..... D. 4" 
- Pressão de carga cimento .............. ..... ............ 1,2 a 1,4 Kgs / cm2 
- Válvula de segurança pneumáti.ca .................... D. 10" 
- Fluidificação descarga cimento ................. ....... D. 4" x 4 pontos 
- Boca de manutenção no cone .................. ........ 400 x 500 
- Altura cone p / nível ( 00 de 1,5 mts ). 
- Filtro de ar - conjunto FR 
- Estrutura de sustentação montado em perfil dobrado, chapa Yi' 

= Descrição dos materiais de fabricação do Silo: 
Cone - chapa SAE 1020 # 6,35 ( %" ) 
1ª Virola - chapa SAE 1020 # 6,35 ( 1/4'') 
2ª Virola ao teto - chapa SAE 1020 # 4,75 ( 3/16") 
Teto - chapa SAE 1020 # 3,25 ( 1/8") 
Peso bruto Silo 6.550 Kgs 

= FILTRO ANTI-POLUIÇÃO:-
- Quantidade .............................. ....................... 01 peça 
- Capacidade de filtragem ............................... .. 20 microns 
- Mangas ............. .............................................. 10 peças 
- Volume de filtragem ............... ......... .............. .4m2 
- Sistema auto-limpeza ....................... .............. vibrador 01 CV -1.750 RPM 

----- ------------------=====--============----==------------

Rua José Edgard Pereira Barreto, 685 - Distrito Industrial - CEP 14140-000 - Cx. Postal 76 
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= 01 (UMA) ESTRUTURA DE ELEVAÇÃO (SIMPLES): 

Características : 

- Quantidade .................................................... 01 conjunto. 
- Altura .............................................................. 6.200 mm 
- Dimensões de fixação .................................... 4,00 x 4,00 mts 
- Soldado eletricamente com solda MIG 
- Escada marinheiro ( plataforma de manutenção ), guarda corpo superior lateral 
- Fabricado em perfil 10'' x 3" x %" 

= 01 (UMA) MOEGA DOSADORA DE CIMENTO: 

- Moega de dosagem fabricada em chapa SAE 1010/1020 x 3,5 mm, em forma 
cilíndrica D. 1.500 x 2.250 mm, montada com sistema de fluidificação com 
acionamento por eletro - válvula solenóide. 
- Capacidade volumétrica de pesagem de 3m3 
- Balança (Instrumento digital), tipo eletrônico, fabricação ALFA INSTRUMENTO 
LTDA, modelo 3103 e célula de carga acumulativa de 1 em 1 Kg. 
- Válvula dosificadora D. 811

, com acionamento por eletro - válvula solenóide 5 x 2 
vias e cilindro pneumático D. 3 1/i 11

, curso de 150mm e mangote sanfonado D. 80 x 
800mm. 
- Sistema de fluidificação com 03 pontos no cone ( tronco ), almofadas de espuma, 
que distribuem ar no cone, proporcionando descarga rápida e agilizando o 
carregamento, sendo o sistema de acionamento, por eletro - válvula simples 
solenóide. 

-----=-----==--=-=========================================== 

= VALOR DO ORÇAMENTO :- R$ 70.000,00 

= IPI 5% :- R$ 3.500,00 

= VALOR TOTAL :- R$ 73.500,00 (Setenta e três mil, quinhentos. reais) 

- ----------- ------=----===================================-= 

Rua José Edgard Pereira Barreto, 685 - Distrito Industrial - CEP 14140-000 - Cx. Postal 76 
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= CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:- R$40% - no pedido 

Ou FINAME 

= IMPOSTOS:-

R$ 30% - 30 dias do pedido 
R$ 30% - 60 dias do pedido 

Inser. Est. 279.009.233.118 
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- Os preços desta proposta, são calculados, com base nos impostos e taxas 
vigentes. Outros tributos que venham à ser criados, até a data do fornecimento, 
implicará na correspondente majoração dos preços aqui apresentados. 
- ICMS :- fucluso. 
= Em todo e qualquer pedido de fornecimento ou contrato de aquisição de 

0 materiais, para aplicação em obras de construção civil, ou compra de ativo pelas 
unidades da empresa, procedente de fornecedor estabelecido dentro ou fora do 
estado, deverá obrigatoriamente constar observação ou carimbo padrão. 
= COM BASE NA DECLARAÇÃO DO ADQUIRENTE, o ICMS, foi calculado pela 
alíquota interna, na forma do Art 155 Parag. 2°, Inc. Vll letra u b " da constituição 
federal. - Adquirente não é contribuinte do ICMS. 

= Para que tal observação possa constar na Nota Fiscal a compradora deverá 
informar à vendedora, no ato da aquisição de compra dos equipamentos, VIA 
CARTA, se é ou não contribuinte do ICMS. Em caso contrário, será tributado com 
tarifa normal de cada Estado. 

-----------=-----=--=--===================================== 

= VALIDADE DA PROPOSTA:- 20 dias. 

= PRAZO DE ENTREGA:- 45 dias úteis, a contar da data de confirmação do 
pedido e pagamento da 1 ª parcela. 

=GARANTIA: 
- O nosso material é garantido por um período de 6 meses de trabalho normal, 
após sua execução. 

- Garantimos, salvo indicação em contrário, o material de nosso fabrico, pelo prazo 
de um ano, a contar da data de entrega do material. A garantia limita-se 
exclusivamente ao compromisso de reparar ou substituir os órgãos ou peças em 
que comprovadamente se verifique, quer defeitos de construção quer má 
qualidade dos materiais ou mão-de-obra. 

Rua José Edgard Pereira Barreto, 685 - Distrito Industrial - CEP 14140-000 - Cx. Postal 76 
TAIAf::ix (1 fn fi!'i 1-~íl11 / ~n1 fi / ~nfin • C:r;:ivinho~ • 8P 
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Não se inclui na garantia gastos de deslocação, hospedagens e refeições que 
serão faturados ao preço de custo. 

- Nunca será considerado garantia avarias ou defeitos causados por manipulação 
indevida, rupturas por golpe, assim como sobretensões excessivas, trovoadas, 
umidades elevadas, etc., pois nossa garantia não se aplica nos casos que resultem 
da utilização anormal de máquinas, de deteriorações ou acidentes provenientes de 
negligência, má vigilância ou manutenção. 

Declinamos toda a responsabilidade inerente a outros prejuízos diretos ou 
indiretos que resultem dos tempos de parada devido à reparação ou substituição 
de peças. 

- A utilização de pessoal estranho aos nossos serviços para proceder a trabalhos de 
desmontagem, alterações ou reparação no nosso equipamento, põe fim imediato à 
nossa garantia. 

- As reparação e modificação ou substituição de peças durante o período de 
garantia não tem por efeito a prorrogação do prazo de garantia . 

- As peças cobertas pela garantia ficam em nossa propriedade. 

------====----======-=================-===== -==== ========== 

= PINTURA :- Todo equipamento, deverá ser pintado com uma demão de fundo 
Primer e demão em esmalte sintético de preferência do cliente, sendo cores 
primárias 

= TRANSPORTE DOS EQUIPAMENTOS :- Cabe a compradora, o transporte dos 
equipamentos, da fábrica até o local de descarga dos mesmos. 

= INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA :- cabe compradora efetuará toda a 
instalação elétrica e hidráulica dos equipamentos bem como o fornecimento de 
fiação (material elétrico e hidraulico) e profissional responsável (eletricista), para a 
instalação. 

Rua José Edgard Pereira Barreto, 685 - Distrito Industrial - CEP 14140-000 - Cx. Postal 76 
TAIAfax r1 n) n51-3011 I 3016 I 3060 - Cravinhos - SP 
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=MONTAGEM :- - O Fabricante fornecerá as plantas necessárias, para a fundação 
de locação dos equipamentos, com níveis. 

- O Fabricante fornecerá 01 técnico, para efetuar a montagem dos 
equipamentos, ficando sob a responsabilidade da compradora, o transporte, 
hospedagem e alimentação do mesmo, enquanto perdurar a montagem. 

- A Compradora, deverá fornecer as fundações de concreto, 
guincho ou guindaste, para elevação dos equipamentos, ferramentas, máquina de 
solda e corte se necessário. 

Rua José Edgard Pereira Barreto, 685 - Distrito Industrial - CEP 14140-000 - Cx. Postal 76 
Telefax (16) 651-3011 / 3016 / 3060 - Cravinhos - SP 
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Porto Bloco - Artefatos de Cimento e Const. Civil Ltda. 

Rodovia SP 101 -s/n.º Km 42 
Bairro Portela - Capivari - SP 
CEP. 13.360-000 

Capivari, 15 de fevereiro de 2.002 
A/C. Sr. Evaldo Annanhe 

Ref. : Construção de instalações para usina de concreto 

Prez.ados Senhores: 

---:> 
Conforme sua solicitação, apresentamos a seguir nosso orçamento para as 

instalações de usina de concreto no município de Capivari-SP. 

1 - 230 m de alambrado com um portão de 5,00 m R$ 4.140,00 

2 - Cabine em alvenaria sem acabamento para suporte de caixa 
d'água de 30.000 litros R$ 790,00 

3 - Depósito em alvenaria, cobertura em telhas de cimento 
amianto 20 m2 

4 - Base de concreto para instalação do silo 

5 - Casa de caseiro 53 rn2 • ,-...,e 

<- .;, 
6 - Cabine de comando 

7 - Rampa de carregamento 

8 - Instalações elétricas e hidráulicas 

Valor das instalações 

Sendo só para o momento, 

Atenciosamente, 

R$ 1.757,75 

R$ 500,00 

R$ 4.658,03 

R$ 2.159,24 

R$ 970,00 

R$ 780,00 

R$ 16. 705,02 

1nat1Ma~na Construções Ltda 
. Luís Gonzaga Batagim 

RUA SINHARINHA FROTA, 304 - CAPIVARI - SP • CEP 13360-000 - FONE I FAX: (19) 3491-5477 

e-mail: lugon@ncap.com.br 
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MacroDiesel® 
"Concessionário da 

Mercedes- Benz" 

Uma empre$a 

/tu, 13 de Fevereiro de 2002 

PORTOBLOCO ARTEF. CIMENTO E CONSTR.C/VIL L TDA 
PORTO FELIZISP. 

Ref.: Carta de Avaliação 

Informamos que o veículo da marca Mercedes-Benz, fabricação nacional modelo 

L-1113, Ano de fabricação! Modelo: 1973, chassi nº 34403212052677, placa: CCZ-

9416, equipado com terceiro eixo e caçamba em perfeito estado de conservação e 

funcionamento, tem seu val9r de mercado avaliado em R$ 12.000,00 (Doze mil 

reais) 

Obs.: · Não se trata de oferta para compra. 

Sendo só para o momento, subscrevemo-nos 

Atenciosamente, 

Macrodieset'SIA. Veículos Peças e Serviços 

Rua Domingos Piunti, 113 Caixa Postal 31 • Telefone (11) 4022-9400 Fax (11) 4023-0126 CEP-13314-020 

ITU/SP. 
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Eugenlo Motta Neto 
advogado 

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DA 1ª VARA 
CfVEL DA COMARCA DE PORTO FELIZ-SP. , 

f;JJ 
l) 

~ 
~ 
1 
! -~ ,., .. , 
O) 
'') 

PROCESSO nº 393/98 ' 
CONCORDATA PREVENTIVA • 
PORTOBLOCO ARTEFATOS DE CIMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL L TOA. 

EUGENIO MOTTA NETO, brasileiro, casado, 
advogado, OABISP 84. 609, COMISSÁRIO DATIVO nomeado nos autos de 
concordata da PORTOBLOCO ARTEFATOS DE CIMENTOS E CONSTRUÇÃO 
CIVIL L TOA. , processo em epigrafe, vem, respeitosamente e com o devido 
acatamento à presença de Vossa Excelência, em atendimento ao despacho de 
f/s. 727, expor e requerer o quanto segue: 

Av. José Maurino, n.0 192 - Porto Feliz - SP - CEP 18540-000- Fone Fax (15) 262.408 - 81-7515 
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Eugenio Motta Neto 
advogado 

Pretende a Concordatária vender bens de seu 
ativo imobilizado, alegando que os valores obtidos serão depositados em Juízo, 
visando quitar o saldo devedor do pedido. Requer autorização judicial, para tanto, 
após a manifestação dos credores e do Comissário. 

~ lamentável o caminhar destes autos. 
Requerida em 8 de abril de 1998, para cumprimento em duas parcelas, esta 
Concordata deveria ter sido cumprida em 08 de abril de 2000. Como se observa 
às fls. 608, o Comissário ingressou no processo após o prazo de cumprimento do 
favor legal, em 1 o de maio de 2000, sem que até esta data conseguisse cumprir 
o disposto no artigo 169 da Lei Falimentar, eis que aguarda informações que o 
Sr. Perito deve prestar. 

Quanto a alienação de bens, relembra o 
Comissário que levantou dúvida sobre as placas (WA 8376 e CCZ 9416) e nº do 
chassi do caminhão que se pretende vender (fls. 6351637), naquela época 
avaliado em R$20.000,00 (vinte mil reais), hoje em R$10:ooo,oo (dez mil reais), 
com r. despacho às f/s. 638, sem que, até o momento, a Concordatária falasse a 
respeito. 

Por outro lado, às f/s. 6761678, este Comissário 
solicitou informações do Sr. Perito, com r. despacho às f/s. 687. Aguarda-se a 
manifestação do Sr. Perito, que deverá complementar as respostas aos 
questionamentos de f/s. 672, analisando-se as informações de f/s. 692/699, e 
demais elementos dos autos (fls. 702). 

Desta forma, requer a Vossa Excelência o 
quanto segue: 

1- a manifestação da Concordatária sobre o R. 
Despacho de fls. 638, especificamente sobre a diferença nas placas e 
numeração do chassi do caminhão a ser vendido, com vistoria junto a 
CIRETRAN de Porto Feliz, se for o caso. 

2- a manifestação do Sr. Perito sobre esta 
petição, trazendo aos autos as informações complementares conforme R. 
despacho de f/s. 687. 

3- a manifestação do Sr. Perito quanto os bens 
que a Concordatária pretende alienar. 

Av. José Maurlno, n.0 192- Porto Feliz - SP- CEP 18540-000 • Fone Fax(15) 262.4080 • 9781-7515 



Eugenia Motta Neto 
advogado 

Protestando por nova manifestaçlJo, 
ouvindo-se sempre a Douta Promotora de Justiça. 

E. deferimento. 
Porto Feliz, 18 de.~~ 

Av. José Maurlno, n. º 192. Porto Feliz· SP • CEP 1854()..()(JO • Fone Fax (15) 262.4080 • 9781-7515 



PODER JUDICIÁRIO 
SÃO PAULO 

PRIMEIRA VARA DA COMARCA DE PORTO FELIZ 

CONCLUSÃO 

Aos ( 25 ) vinte e cinco dias do mês de março de 
estes autos conclusos a Dra DANIELA BORTOLIERO 

- Mª Juíz.a de Direito da lª Vara da Comarca de Porto Feliz. Eu, 
Bd.Ivan Antonelli), digitei. 

Cumpra-se com urgência o determinado às fls 687, 
devendo o perito contador apresentar sua manifestação no prazo de 1 O dias. 

Após, digam, inclusive o M .P. 

os ( 25 ) vinte e cinco dias do mês de março de 
tos em cartório com o despacho supra. Eu, ~ ,digitei. 
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PODER JUDICIÁRIO 
SÃO PAULO 

JUÍZO DE DIREITO DA PRIMEIRA V ARA DA COMARCA DE PORTO FELIZJSP. 
Av. José Maurino, 252 - Centro. Porto Feliz/SP. - CEP 18540 000 

Proc. nº 393/98 
CONCORDATA 

Prezado (a) Senhor (a); 

Porto Feliz, 26 de março de 2.002. 

Cumpre-se intimá-lo(s) e o faço pela presente, 
de que este Juízo anotou prazo de dez (10) dias para que V.Sª. apresente o cálculo 
discriminado do total dos créditos quirografários, excluindo os que já foram objeto 
de renúncia, apontando valores e datas dos depósitos efetuados pela concordatária, 
e, eventual diferença a ser depositada, nos termos do art. 175 da Lei de Falência. 

-.., Atenciosamente, por determinação judicial, 

-., . llmoSr. 
OSCARDA CUNHA 

BEL. IVAN ANTONELLI 
DIRETOR DE SERVIÇO 

MATR. 306.980-A 

Rua João Delgado Higaldo, 164 - ap 41 - 4° and - Ed Renoir 
SOROCABAISP 
CEP: 18016-180 
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EXMO(A). SR(A). DR(A). 
CíVEL DA COMARCA DE 

393/98 

, 
BARRIOS ADVOCACIA 

JUIZ(A) DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA 
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POR'l"OBILOOO A1RTEIP'ATOS n>IB: CillJBWD.'O & OOIIS"Jl."RlllfÇÃ crv:u. :O:.."l"JllA.' 
por seu Advogado infra-assinado, vem a presença de V.Ex A 
para, nos autos de CONCORDATA PREVENTIVA, ante o pedido de 
AUTORIZAÇÃO PARA VENDA DE ATIVOS, dizer: 

01. O Sr. Comissário apresentou 
considerações sobre o veículo e sobre 

o comportamento do Sr. Perito. 

02. Quanto ao veículo, apresenta cópia 
autenticada do Certificado de 

Registro de Veículo, provando a sua total regularidade, em 
nada impedindo a alienação. 

Sobre a diminuição do valor, 
inconteste, na medida que o tempo e o natural desgaste 
implicam em desvalorização. Assim, quanto mais tempo demorar 
para decidir, mais desvalorizado estará todo e qualquer bem 
operacional. 

03. Consideração ou impugnação efetiva 
quanto a alienação, na forma 

proposta, foi ofertada, implicando em concordância ~cita. 
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02 

04. No que tange a omissão do Sr. Perito, 
de se observar que inexiste vínculo 

entre o pedido de alienação de parte do ativo e as 
atividades do Sr. Perito. 

05. Reitera-se que TODOS OS VALORES AUFE
RIDOS NA ALIENAÇÃO SERÃO DEPOSITADOS 

EM JUÍZO, nestes autos de Concordata Preventiva. 

Salto, 21, Jarço, 2.002 

,J 
Cláudio Am~ ~ \ Bárrios 

AD;;~rlc) 
OAB 63623 

Nestes Termos, 
E. Deferimento. 
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AUTORIZA ÃO PARA TRANSFERÊNCIA DE VEICL)Loilfí 
AUTORIZO O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO~DETRAN~ 
TRANSFERIR © REGISTRO DESTE VEICULO, PAR~~- .1 1 

~ ,1 1 
VALOR-A$ '!; 

1 • 1 ' 

ENDEREÇO_·---------------------
,, 1 

., 
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LOCALEDATA_· --------------------

ASSINATURA DO PROPRIET AIO (VENDEDOR) , 
1 

~ÇÃO: , 
ã)ITTtlli>EDOR SE ISENTA DE ÓUALOUEA RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, CIVI 

MINAL A PARTIR DA DATA ACIMA. CABENDO AO COMPRADOR ~ IMEDIATA 1RANSFE 
REGISTRO DO VEICULO PARA O SEU NOME. i · ' • 

b) A TRANSFERÊNCIA OE RECllSTRO PODERÁ SER COMUNICADA PELO VENDEDOR, R 
CÓPIA DESTE DOCUMENTO AO DETRAN, APÓS DEVIDAMENTE PREENCHIDO E FIRMA 

' 

DE ACORDO:-------- A"S""S;.;IN'"'AT°"U""RA"'D"'o"c"'o"'M"'P""RA:-,D"'p"'A-, -------, 

._ 

RECONHECIMENTO DE FIRMA DO PROPRIETÁAIO(VENDEDOA) 
CONFORME AAT. 369 C.P.C. ' 
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DESTINATÁRIO DO OBJETO I DESTINATAIRE 
\1. ,e (. 'STINAI ÀRIO DO OflJ[TO I NOM OU RAISON SOCIALE OU DESTINATAIRF. 
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REF.:PROCESSO Nº.393/98 

CONCORDATA:PORTOBLOCO L 
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o s c A R D A c u N H c~ ' 'PERITO 

HONROSAMENTE NOMEADO PELO I.SINDICO DA CONCORDATÁRIA, VEM AN

TE V. EXCIA., MUI RESPEITOSAMENTE, PARA EXPOR A SITUAÇÃO ATUAL 

DOS CREDITOS QUIROGRAFÁRIOS REMANESCENTES DA EMPRESA BENEFICI 

ADA , JÁ COM CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS . 

ASSIM, TEMOS QUE OS CRÉDITOS REMANES 

CENTES , ATINGEM O SALDO DE R$82 . 500,58 , CONFORME NOSSOS ANE -

XOS 1 E 4. A ÊSSE TOTAL ADICIONE- SE A CORREÇÃO MONETÁRIA, CA~ 

CULADA CONFORME TABELA PRÀTICA DE ATUALIZAÇÃO MONETÀRIA DOS/ 

DÉBITOS JUDICIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, F. QUE ALCANÇA (VA -

LOR CORRIGIDO) R$105.097 , 22 . ACRESCENTANDO- SE OS JUROS MORATÓ 

RI OS DE 1% AO MÊS E QUE ATINGE 47% (47 MESES DA DATA DO INGRES 

SODA CONCORDATA) , NO TOTAL DE R$49.395,51, TEMOS O TOTAL DOS 

CREDORES QUIROGRAFÁRIOS DE R$154 . 49 2 .73~TUDO CONFORME NOSSOS/ 

ANEXO Nº5. 

EN CONTRAPARTIDA TEMOS OS DEPÓSITOS / 

JUDICIAIS EFETUADOS PARA COBRIR ÊSSES DÉBITOS (DA CONCORDATÀ

RIA) , NOS SEGUINTES MONTANTES : 

VALOR DEPOSIT. 

15 . 000,00 
1.400 , 00 

130 ,00 
2 . 000,00 
2 . 505 , 70 

32 . 015,00 
(fls . 702)10 . 000,00 

63.050,70 

RENDIMENTOS 

1 . 263 , 96 
67,66 
37 , 97 
97,24 
97,20 

5 . 569,32 

7 . 133 , 35 
======== 

T O T A L 

16 . 263,96 
1 . 467 , 66 

167,97 
2.097,24 
2 . 602,90 

37 . 584,32 
10.000 , 00 
70 . 184,05 

PORTANTO, PARA CHEGAR AO VALOR SUFI 

CIENTE PARA COBRIR O TOTAL DOS CREDORES QUIROGRAFÁRIOS, COR

RI GIDO E COM JUROS DE MORA, TEMOS: 

CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS ... . ..... R$154.492 , 73 
TOTAL DOS DEPÓSITOS C/RENDIM .. .. R$ 70 . 184,05 

(=)SALDO A DEPOSITAR . .... .. ..... R$ 84.308,68 



(fls.2) ~\ 

(SE AUTORIZADAS AS VEN-)DAS DOS e,/ 

BENS REQUERIDAS EM FLS. 714/715, TEREMOS DEPÓSITOS NOVA 

LORDE : 

USINA . .... ... R$60.000,00 
CAMINHÃO ..... R$12 .000,00 

TOTAL .. ... ... R$72.000,00 

QUE ADICIONADOS AOS DEPÓSITOS/ 

JÀ EXISTENTES, COMO ACIMA (RETRO), TEREMOS : 

JÁ DEPOSITADOS .. R$70 .184,05 
DAS VENDAS ...... R$72.000,00 

TOTAL .. . . . ..... R$142 .184, 05. 

VALOR INSUFICIENTE PARA COBRIR/ 

O TOTAL CORRIGIDO E COM JUROS MORATÓRIOS DOS CREDORES / 

QUIROGRAFÁRIOS (R$154.492,73) , ACARRETANDO UM"DEFICIT" / 

DE R$12.308,68 (DOZE MIL, TREZENTOS E OITO REAIS E SES -

SENTA E DOIS CENTAVOS). 

ERA O QUE NOS COMPETIA . 

DE SOROCABA PARA 

PORTO FELIZ, 30 DE ABRIL DE 2002 

OSC~SINDICO 
C. R. C. 25 . 552- 8- C .P . F . 351699158- 53 



PORTO FELIZ, 19 DE ABRIL DE 2.002. 

AO 
SR. OSCAR DA CUNHA 
C.R.C. 25.552 
SOROCABA-SP 

Anexo N.•_./_Fls . .Íf.lri'-'r 

-~··········· ···-··············v / 

REF.RELAÇÃO DE CREDORES DA CONCORDATA ATE A PRESENTE DATA 
1. ARETRANS COM .. DE AREIA E PEDRA LIDA 
2. ASP EXTINTORES LIDA 
3. AUTO POSTO CORCEL NEGRO LIDA 
4. AUfOMEC IND. E COM. LIDA 
5. CENTERPEÇAS FABRILIDA 
6. CIA. SIOER.URGICA BELGO MINEIRA 
7. CJBI CIA. INDLBRASILEIRA IMPIANTI 
8. COMBUSTRAN DERIVADOS DE PETROLEO LIDA 
9. COML. BETI'INILTDA 
10.COPEL COM DE PEÇAS PI AUTOS LIDA 
11.D.B.C. MAQUJNAS E FERRAMENTAS LIDA. 
12.DIAPOL DISTR.. DE VEICULOS LIDA 
13.DIREÇOES HIDRAULICAS LONDRINA LTDA 
14.ELFON COMDE MAT. ELETR. TELEF. LIDA 
15.FERNAN COM AUTO PEÇAS LTDA 
16.GERMATEC COM DE MAQUJNAS LIDA 
17.HIDRAULICA ANW LIDA 
18.ICDER. - IND. E COM DISCOS E REBOLOS LIDA 
19.MAGGI CAMJNHÕES LIDA. 
20.0RGACON SIC LIDA 
21.PEDRACAT COM E l\fiN. LIDA. 
22.PORTO PEÇAS LIDA 
23.RADIO EMISSORA PORTOFEUCENSE LIDA 
24.RAMIRES DIESEL LIDA 
25.RENOVADORA DE PNEUS REZENDE LIDA 
26.ROLWILSON ROLAMENTOS LTDA 
27.RUBINHO MAT. ELEfRICOS LTDA ME 
28.SANTO SANSON E FILHO LTDA. 
29.SANTA MONICA PROD. QUJM. CATANDUVA LIDA 
30.SCHWJNG EQUIPAMENTOS INDUSTRIAS LTDA 
31.SINCROCAM PEÇAS E SERVIÇOS LIDA 
32.Sffi S/A soe. INSTAL. TEM. JNDS. 
33.SOROFLEX COM DE BORRACHAS JND. LTDA. 
34.TATUI COM. TECNOPNEUS LTDA. 
35.TIEl'E AUTOMOVEIS LIDA 
36.TRANSPORTADORA VANTR.OBA LIDA 
37.TURBO MASTER COM E SER.V. LIDA 
38. V.L. LUBRIFlCANTES LIDA 
39.VERTICALSERVS. EPART. LIDA. 
40.WLADEMIR C. HENRIQUE E CIA LTD.c,..r ... ,, ....... 

-- , 

5.460,00 
336,00 

11.842)50 
983,89 

2.077,70 
4.162,63 

548,13 
14.220,00 

756,00 
8.429,27 

80,00 
14,95 

193,00 
456,05 
286,80 
456,00 
250,00 
146,25 

1.030,09 ,. 
1.737,92 

640,00 
1.044,47-

250,00 -
2.292,18 
5.684,61 

221,50 
90,88 

550,00 
293,50 
282,70 
297,00 

8.000,00 
120,00 
69,75 

133,65 
1.462,69 

540,00 
2.141,47 
2.625;00 
2.294,00 

"X"''l; 
e) 
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AUTOfUZAOO 

lnacriçlo Ealadual N' 669.009.155.118 lnacrlçio no CNPJ·MF N' 71 .453.864/0001--07 

Rua Ataliba Borges, 76 - Fone: (15) 227-7555 PABX 
Fax (15) 227-7888 - CEP 18020-080 - Sorocaba - SP 

Anu, N.•-1._.Fla.L 
···················#··········· 

INSTRUMENTO PARTICULAR DE RENUNCIA DE DIREITOS 

Pelo presente instrumento particular, de um lado, como RENUNCIANTE, 
,:, cred•:•r REMONSA-RETIFICA DE MOTORES N. S. APARECIDA LTDA., estabelecida à 

""-. Rua Ataliba Borges, 76- Alêm Ponte - Sorcicaba - SP, inscrito no CNPJ - MF sob o nº 
71.453.364/00ü1-ú7, RENUNCIA, como RENUNCIADO tem, o seu crêdit,:, de R$ 1.229,00 
(Hum mil, duzentos e vinte e nove reais), c,:,ntrs s empresa PORTOBLOCO ARTEFATOS 
DE CIMENTO E CONSTRUÇÃO CML L TOA, com GNPJ sob o nº 46.872.099/0001-12 e Ins
crição Estadual nº 55.4.006.447.118. que se encontrn em regime de CONCORDATA PRE
VENTIVA, cujo feito tramita pelo Juízo ds Comarca de Porto Feliz, em sus Primeira Va
ra Civel, sob o nº 393-98. 

D n'E:NLJNG1ANTl:: ass·1m stua como ato de mer3 T1bersl1àaàe, DlSPE:NSANDO 
O RECEBIMENTO DE QUAISQUER VALORES,e dando smpla e t-:,tal quitsção sc,b o crêdito 
e de todos os direitos a eles inerentes, incluso direitos que pudesse ter contra avalistas, 
fiadores e c,:,obrigsdos, por quslquer titulo, motiv,:, ou razão, para nada mais reclamar c,u 
repetir, contra a devedora e àqueles, em juízo ou fora dele. 

O RENUr--JGiANTE autoriza ,:, desentranhamento dos titulos no autos, a promo
ção d,:. cancelsment.:, de protestos eventualmente tirados e ,:, levantament<:• de eventuais 
quantias depositadas em seu favor, dispensando-as expressamente em fa·.,.or do RENUN-

{":JI ! CIAOO, podendo assinar os documenk,s oficiais pars obtenção dos atos especificados 
nesta clãusula. 

Renunciante 

,. . ., 

\ , _ __,_,1,._ 



lNSTRUMENTO PARTICULAR DE RENUNCIA DE DIREITOS 

Anexo N.•.J.. __ Fls . ..f_ 

·················~·············· 

.Pe.lo presente instrumento particular, de um lado, como RENUNCIANTE, o 
credo1· SE GATO MAD. E MAT. PI CONSTR. LTDA., estabelecido à Av. Monsenhor 
Seckler," 891 - Porto Feliz - SP, inscrito no C.G.C. No. 61.937.801/0001-72 
RENUNCV\., como RENUNCL'\.DO tem, o seu creclito de RS 404,20 
(QUATROCENTOS l~ QUATRO REAIS, VINTE CR NTAVOS), contra a empresa 
PORTOBLOCO ARTEFATOS DE Cll\tJ:ENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, 
com o C.G.C. No. 46.872.099/0001-12 e Ut. No. 554.006.447.J 18 , que se encontra em 
regime de CONCORDATA PREVJINTIV A, cujo feito tramita pelo .Juizo da Comarca 
de Porto Feliz, em sua Primeira Vara Civil, sob o. No. 393/98. 

O RENUNCIANTE assim atua como ato de mera liberalidade, 
DISPENSANDO O RECEBll\lENTO DE QUAISQUER VALORES e dando ampla e 
total quitação sob o crédito e de todos os direitos a eles foerentes, incluso direitos que .. 
pudesse ter contra avalistas , fiadores e coobrigados, por qualquer títldo, moth10 ou 
razão~ para nada mais reclamar ou repetir, contra a devedora e àqueles, em juizo ou 
fora dt:le. 

RENUNCIANTE autoriza o deseutranharnento dos tilulos no autos, a · 
promoção do cancelamento de protestos e,1enh1ahnent.c tirados e o levantamento de · 
e\lentuais quantias depositatlas em seu fa,,or, dis1,ensando-as expressamente em 
favor do RENUNCIADO, podendo assinar os documentos ofidais para obtenção dos 
atos e~pecificados nesta dáusula. 

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente ~ em três vias de igual 
teor, para os fins de Direito. 

~ PORTO FELIZ, 28 UE MARÇO DE 2002. 

CIADO 



PROCESSO nº.393/98- CONCORDATA DA PORTOBLOCO ARTF . CIMENTO LTDA . 

RELAÇÃO DOS CRÉDITOS RENUNCIADOS ATÉ A PRESENTE DATA . 

C R E D O R Anuo N.•l. ... .FI,. VA-,oi-

· AMBROS IO DISTRIB . DE MATER .p /ESCRIT :·LTDA';·-~ ·-·
ALEXANDRE AMBROSIO FILHO & CIA LTDA. c,.:iG 
AUTO ELÉTRICO NEGÃO LTDA . {Zv 
AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA.?0-? 
BELON & LI MA LTDA. /v~ 
CAMPANHÃO & CIA.LTDA . ' 
CAMPNEUS LIDER DE PNEUMATICOS LTDA . 
CERÂMICA FAULIN LTDA . <~* 
CERÂMICA PÔR DO SOL 
CERÂMICA PÔR DO SOL 
CETI CONTÁBIL S/C . LTDA . f' 
COMERCIAL GOLDINI PRODS.SIDERURG.LTDA.~~s\ v 

COMERCIAL ELETRO DIESEL LORENZON LTDA. 
COMERCIAL RENOSTO LTDA . ~ 7 
CAPIVARA FREIOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA .· -1~ 

, r. 
CORDE I RO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA . r, °P 

DOMINGOS E VICENTE LUBRIFICANTES LTDA. J7.n 
DIMAS DE MARCO ;/~ 
EDSON A NOGUE IRA M.E. ~~1 
EMPRESA JORNALIST.CIDADE BOITUVA LTDA.Ç\1 
F.J.ALMEIDA & CI A.LTDA. 5,Z 

~ FÁBRI CA ARTEFAT . DE METAIS CORTEZ LTDA- ME . 
GERALDO TUVANI r- • 
GIULI MATER . DE CONSTRUÇ . LTDA.)OJ 
HEFER INDSTR . F. COMÉRCIO LTDA. : J 

· INDUSTRIA GRÁFICA F.M .LTDA. 
INDUSTRIA MINERADORA PRATACAL LTDA .~ ;-'1 

· INTERTRATOR COMERCIAL DE PEÇASLTDA. 
IRMÃOS CALLOC I NI LTDA . 
IRMÃOS PRADO LTDA .~ ~ 
J . I. TELAS LTDA : 

,, 

JUSTO & CIA . LTDA. ç 
1

~ r 
JUSTINO & PANTOJO LTDA . 71) A 

LIVRARIA E PAPELARIA HESSE LTDA. ' 
MACRODIESEL S/A . 
MARIA CANDIDA MORELLI ROCHA - M.E.06° 
MARIA INÊS I PERÓ- M. E . S "~ 
PEDREIRA PEDROSO LTDA. 
POSTO DE MOLAS MAREC . RONDON LTDA .5~ 1 

' PROGRESSO INDS.COMÉRC . SUPRIMENT LTDA. 
~ QUAG~IANO ROSSINI LTDA . ,-

QUI BAO & BRESSINANI LTDA . 
ITABIRA AGRO I NDUSTRIAL S/A . ~
REMONSA- RETI FIC . N. S.APARECIDA LTDA : 4; 

- RETERSOL RETIFICA ARTEF . BORRACHA LTDA. 
SEGATO MADEIRAS MATER .CONSTRUÇ . LTDA . 

- S.P.L CONSTRUTOR E PAVIM.LTDA (PEDREIRA JUPIRA) 
TAPEÇARIA CELSIL LTDA. · 
TECH ROCK MINERAÇ. LTDA. 
TIETZ EXTRAÇ . E COMÉRC .MINERIOS LTDA . 
TINTAS ANDRÉ-COM.PORTO FELI Z LTDA . 
ZALLA & MATIELLI LTDA . . 

1 

V A L O R 

78 , 75 ~~ 
65 , 5()/° t. 

1 .445 ,54/ 
179, 75 / 
243,0<Y / 

80 , 0ef 
5.387,50 / 

810,oo/ 
1. 380, 00/ 
3.251,40/ 
5 .268 , 85 / 
4 . 757 , 48 

101 ,oo/ 
600,00/ 

1.248,00 
130,00-

2.064,30 
12 ~ 8.§3 '; 91' 

132,5if 
200,00 
200 ,00 
800 ,5 5 

1 . 773,2~ 
776 , 70 / 

75 ,oo/ 
272 , 40 
937 , 50" 

1.687,00 
1 . 302 , 61 / 

386 ,39 
988,00 

2 . 866 , 00 
826,0~ 
232 .o~ 
595,11/ 

79 , 85 
390,00/ 

23 . 180,1(} 
196,8CV 
140 , 00 
635 , 00/ 
495,53/ 
577 ,oo/ 

1.229 ,00 
39 , 00 

404,20/ 
13.819,05 // 

161 , 60' 
1 25 , 00 

2.463 , 00 
46,6cl 

1 . 4 20,00 

TOTAL DAS RENUNCIAS. ........... .. ..... .. .... "~--
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PROCESSO Nº . 393/98- CONCORDATA DA PORTOBLOCO ART . CIMENT.LTDA.

RELAÇÃO DOS SALDOS CREDORES REMANESCENTES ATÉ A PRESENTE DATA 

N O M E 

ARETRANS COM.DE AREIA E PEDRA LTDA. 
ASP EXTINTORES LTDA . 

A N • 9 FlaDM~ 
IIUO . -········ •. VALOR - R$ 

·····················# .... ,------a-

5 . 460 , 00 ~~ 
336 '00 '\ ' 1 

AUTO POSTO CORCEL NEGRO LTDA. 11 . 842,50 
AUTOMECINDS.E COMERC.LTDA. 983,89 
CENTER PEÇAS FABRI LTDA . 2 . 077 , 70 
CIA SIDERURGICA BELGO MINEIRA 4.162,63 
CIBI - CIA .INDL.BRASILEIRA IMPIANTI . 548,13 
COMBUSTRAN DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. 14 . 220,00 
COMERCIAL BETTINI LTDA. 756,00 
COPEL COM. DE PEÇAS P/ AUTOS LTDA . 8.429,27 
D.B.C.MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. 80,00 
DIAPOL DISTR . DE VEÍCULOS LTDA. 14 , 95 
DIREÇÕES HIDRAULICAS LONDRINA LTDA . 193,00 
ELFON COM. DE MATER.ELETR.TELEF . LTDA . 456,05 
FERNAN COM .AUTO PEÇAS LTDA. 286 , 80 
GERMATEC COM . DE MÁQUINAS LTDA. 456,00 
HIDRÀULICA ANW I. TDA . 250,00 
ICDER-INDS . COM .DISCOS E REBOLOS LTDA. 146,25 
MAGGI CAMINHÕES LTDA. 1 . 030,09 
ORGACOM S/C.LTDA. 1.737,92/ 
PADRACAT COM.E MINERAÇ.LTDA . 640 , 00 
PORTO PEÇAS LTDA. 1.044,47 
RÁDIO EMISSORA PORTOFELICENTE LTDA . - 250 , 00 
RAMIRES DIESEL LTDA . 2.292,18 
RENOVADORA DE PNEUS REZENDE LTDA. 5 . 684,61 
ROLWILSON ROLAMENTOS LTDA . 221 ,50 
RUBINHO MATER . ELETRICOS LTDA .-ME . 90,88 
SANTO SANSON & FILHO LTDA. 550,00 
SANTA MONICA PRODS.QUIMIC.CATANDUVA LTDA . 293,50 
SCHWING EQUIPAMENTO INDUSTR.LTDA . 282,70 
SINCROCAM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. 297,00 
SITI S/A. SOC . INSTAL.TEM.INDS. 8 . 000,00 
SOROFLEX COM DE BORRACHAS INDS.LTDA. 120,00 
TATUÍ COM.TECNOPNEUS LTDA. 69,75 
TIETÊ AUTOMOVEIS LTDA . 133,65 
TRANSPORTADORA VANTROBA LTDA . 1.462,69 
TURBO MASTER COM . E SERVIÇ.LTDA. 540,00 
V.L . LUBRIFICANTES LTDA. 2 . 141,47 
VERTICAL SERVIÇ .E PARTICIPAÇ . LTDA . 2 . 625,00 
WLADEMIR C. HENRIQUE & CIA.LTDA.-ME. 2 . 294,00 

TOTAL DOS CRÉDITOS REMANESCENTES ............... R$82 . 500,58 

(OITENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS E CINCOENTA E OITO -
CENTAVOS) . 

o.e . 



Anexo N.•. > _.fl,/j_ty/ 4) 

VALORES DOS CRÉDI TOS QUIROGRAFÁRIOS REMANESCENTES 
-T 

CD;;;;;~-;; ",,V\';,, 
ABELA DOS CREDITOS JUDICIAIS (ATUALIZACAO) DA A.A. S. P . E J UROS -

Processo 393/98- Primeira Vara Cível da Comarca de Porto Feliz 
Porto Bloco Artefatos de Cimento & Construção Civil Ltda. Q<J,\01 
Nome " 'jl,,-,, . ~- .-;,-~ ' ''l'rinéipal Vàlor Corril!ÍdtJ Ju-r.oy 4,7°Á)~ -'l, Tótiil 
Aretrans Com. De Areia e Pedra Ltda. 5.460.00 6.955.49 3.269.08 10.224,57 
ASP Extintores Ltda. 336,00 428,03 201,17 629,20 
Auto Posto Corcel Negro Ltda. 11.842,50 15.086,16 7.090,49 22.176,65 
Automec Ind. E Com. Ltda. 983,89 1.253,37 589,08 1.842,45 
Center Pecas Fabri Ltda. 2.077,70 2.646,78 1.243,98 3.890,76 
Cia. Siderúrgica Belgo Mineira 4.162,63 5.302,77 2.492,30 7.795,07 
CIBI- Cia. lndl. Brasileira lmoianti 548,13 698,26 328,18 1.026.44 
Combustran Derivados de Petróleo Ltda. 14.220,00 18.114,85 8.513,97 26.628,82 
Coml. Bettini Ltda. 756,00 963,06 452,63 1.415,69 
Copel Comércio de Pecas vi Autos Ltda. 8.429.27 10.738.04 5.046,87 15.784,91 
D.B.C. Máauinas e Ferramentas Ltda. 80,00 101,91 47,89 149,80 
Diapol Distr. de Veículos Ltda. 14,95 19.04 8,94 27.98 
Direções Hidráulicas Londrina 193,00 245,86 115,55 361,41 
ELFON Com. de Mat Elét. Telef. Ltda .. 456,05 580.89 273.01 853,90 
FERNAN Com. Auto Peças Ltda. 286,80 365,35 171.71 537.06 
GERMA TEC Com. de Máquinas Ltda. 456,00 580,89 273,01 853,90 
Hidráulica ANW Ltda. 250,00 318,47 149,68 468,15 
ICDER lnd. E Com. Discos e Reboios Ltda. 146,25 186,30 87,56 273,86 
Mamri Caminhões Ltda. 1.030,09 1.312,23 616,74 1.928,97 
ORGACON SIC Ltda. f 1.737,92 2.213,93 1.040,54 3.254,47 
Pedracat Com. e Min. Ltda. 640,00 815,29 383,18 1.198,47 
Porto Pecas Ltda. 1.044,47 1.330,55 625,35 1.955,90 
Rádio Emissora Portofelicense Ltda., 250,00 318,47 149,68 468,15 
Ramires Diesel Ltda. 2.292,18 2.920,00 1.372,40 4.292,40 
Renovadora de Pneus Rezende Ltda. 5.684,61 7.241,62 3.403,56 10.645,1 8 
Rolwilson Rolamentos Ltda. 221,50 282,16 132,61 414,77 

Rubinho Mat.Elét. Ltda. ME 90,88 115,77 54,41 170,18 
Santo Sanson e Filho Ltda. 550,00 700.64 329,30 1.029.94 
Santa Mônica Prod. Quim. Catanduva Ltda. 293,50 373,88 175,72 549,60 
SCHWING Equipamentos Industriais Ltda 282,70 360, 13 169,26 529,39 
SINCROCAM Pecas e Serviços Ltda. 297,00 378,34 177,81 556,15 
SITI S/A Soe. Instai. Tem. lnds. 8.000,00 10.191.20 4.789.86 14.981,06 
Soroflex Com. de Borrachas lnd.Ltda. 120,00 152,86 71,84 224,70 
Tatuí Com. Tecnopneus Ltda. 69,75 88,85 41,75 130,60 
Tiete Automóveis Ltda. 133,65 170,25 80,01 250,26 
Transportadora Vantroba Ltda. 1.462,69 1.863,32 875,76 2.739,08 
Turbo Master Com. e Serv. Ltda. 540,00 687.90 323.31 1.011.21 
V.L. Lubrificantes Ltda. 2 .141,47 2.728,01 1.282,16 4.010,17 
Vertical Servs. e Part. Ltda. 2.625,00 3.343,98 1.571,67 4.915,65 
Wlademir C. Henrique e Cia. Ltda. ME 2.294,00 2.922,32 1.373,49 4.295,81 
Total GeraL, _,!} ,,,, . ' /,' • 82. 50((,5/t 105.~097,22- 49.,39 5,51; 1'5;/. 49-Z, 73 



.. 

CER r10Ao 

, ~;~;/:::_::m;~ 
à imo. ens• Of;cial do Esta de. 

Em 1} ..... c~'3 "'············-······º-~-: ............... de ~ 
Eu .. ___ _ ---~Esc. su~r. 

CERTIDÃO 
Certifico que o(a) .~ ---~__....~ __ ....;... ____ _ 

de fls . ................ ... Ji publicado(a) no Diârio Oficial 

da Justiça. 1' .JÇ / ~ .......... - ../ .... .. ~--~---- • 
Ce! tifico m:-.·:; , , J D~t.:. 1 Oficial circulou neste 

município e q,:J~~!'.'ca dia t~---··· àe ....E!_ de-~ 
O referido é verdade e dou fé. 
Em J"- de ~ ele ~J... 

Eu.-----------+---------~~ 

'
-:zi·----____ . /...L ____ 1~ 
~1.9---------------,,&,r..,-o,,_L_,B•r:r, ,...., 

~ ~ .~ 
393198 - Concordata • PORTOS LOCO. ART. CIMENTO & CONS!R, 
CIVIL LTOA - Manifestem-se as partes e oc:omisséóo.ante ocáh 
culo do perito dos débitos. qwog<alári<$ remanesc.ntas I~ 
/dos débitos quirografârios R$ 154.492,73 • depósitos e rendi-" 
(mentas RS 70.184,05 ~ R$ 84.308,68): Em refação à venda~dà 

usina RS-60.000:00"'e do caminhiio AS' 12.000,00-o rotat llbalidi1' 
vai para dos débitos cai par., AS 142.184,05, o que restaria ainda 
ao final um déficit de ~ 12.308,68 • AOVS. EUGENIO MOTT/. 
NETO-OAS 84.609, ClAUOtO AMAURI BÁRRIOS - OAS/SP 
63.623, ANDREA DIAS FERREIRA • ÓAB 1112.906,· VALDEMIR-. 
BARSAUNI - OAS. 20.591, UZAROO ANfAS- FILHO • ,OAB' 
125.924, MAAILEN.( TRINDADE GRJLQ , OAB.l9.391" WIZ' 

,RÕÍATTÍ - OAB 46556. MARCELO MOREIRA oe souiA ~;,;-
140, 137, LUIZ AUGUSTO DA SILVA GOMES · OAB 154.138, SIL
VIO LUIZ ANDRADE ALVES · OAB 87.546, JULIANO ANDRADE 
ALVES • OAB 11 1.572. JOÃO CARLOS WILSON • OAB:. !14J't;.Q 

~ON SE~ OA8 27.~ OOM~NGOS CELSO CAPA\ 
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Eu, --·--····················-~ ·-·-

~::~-~~~~~~ 
da J ustiça cte;;? / ~ --············· / ~ 
C'C' tliico mais que o D.uL-· 3 Of • .::ial circulou neste 
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Em_22_ de ºo r ,.., 

~--··~-------------:J<:':-7 

"UNTADA 
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• i, d• . 1-,.;;t 
.@to a estes autos ~j' ~ 



Eugenia Motta Neto 
advogado 

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DA 1ª VARA 
CÍVEL DA COMARCA DE PORTO FELIZ - SP. 

, (.__.\ . 
(:, ...• 
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.............. 

PROCESSO nº 393/98 
CONCORDATA PREVENTIVA 

... 

.. .. .. 

PORTOBLOCO ARTEFATOS DE CIMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. 

~·,ti...': 

--' ......~ ' 
o 
ev~ .. 
n ,.,. 
" l 
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., ...... ·, 
1·-, , .... ~./ 
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EUGENIO MOTTA NETO, brasileiro, casado, 
advogado, OABISP 84. 609, COMISSARIO DATIVO nomeado nos autos de 
concordata da PORTOBLOCO ARTEFATOS DE CIMENTOS E CONSTRUÇÃO 
CIVIL L TOA., processo em epígrafe, vem, respeitosamente e com o devido 
acatamento à presença de Vossa Excelência, expor e requerer o quanto segue: 

Que em 25 de abril de 2000, às fls. 607, este R. 
Juízo nomeou o requerente ao cargo de COMISSARIO DATIVO. 

Av. José Maurino, n.0 192 - Porto Feliz- SP- CEP 18540-000- Fone Fax (15) 262.4080 - 9781-7515 
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Eugenio Motta Neto 
advogado 

Compromissado às f/s. 61 O, o Requerente vem 
acompanhando os autos diligentemente, manifestando-se sempre que instado, 
inclusive nos incidentes processuais e processos que envolvam interesses da 
Concordatáriàê de seus credores, sem que sua remuneração fosse arbitrada. 

Que, na forma do art. 170 da Lei Falimentar, "o 
Comissário tem direito a uma remuneração, que o juiz deve arbitrar atendendo à 
sua diligência, ao trabalho, à responsabilidade da função e à importância da 
concordata, calculando-a sobre o valor do pagamento prometido aos credores 
quirografários e sendo ela limitada à terça parte das percentagens previstas no 
art. 67". 

Que o valor do crédito quirografário foi indicado 
pelo Sr. Perito às tis. 618 e confirmado às tis. 680, no importe de R$ 181.914,41 
(cento e oitenta e um mil, novecentos e quatorze reais e quarenta e um 
centavos). 

Desta forma, requer a Vossa Excelência, 
respeitosamente, digne-se em arbitrar a remuneração do Comissário, 
determinando que a Concordatária proceda ao recolhimento, acrescido de 
juros e correçlio monetária desde a data da nomeaçlio, ou seja, desde 25 
de abril de 2000. 

E. deferimento. 
Porto Feliz, 03 de jun 02. 

Av. José Maurino, n.0 192 - Porto Feliz - SP- CEP 18540-000 - Fone Fax (15) 262.4080- 9781-7515 
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Eugenia Motta Neto 
advogado 

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DA 1ª VARA 
CÍVEL DA COMARCA DE PORTO FELIZ - SP . 
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PROCESSO nº 393/98 
CONCORDATA PREVENTIVA 
PORTOBLOCO ARTEFATOS DE CIMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL L TOA. 

EUGENIO MOTTA NETO, brasileiro, casado, 
advogado, OABISP 84. 609, COMISSÁRIO DATIVO nomeado nos autos de 
concordata da PORTOBLOCO ARTEFATOS DE CIMENTOS E CONSTRUÇÃO 
CIVIL L TOA., processo em epígrafe, vem, respeitosamente e com o devido 
acatamento à presença de Vossa Excelência, em atendimento ao despacho de 
tis. 7 48, expor e requerer o quanto segue: 

Av. José Maurino, n. º 192 - Porto Feliz - SP- CEP 18540-000- Fone Fax (15) 262.4080 -



Eugenio Motta Neto 
advogado 

O Comissário não se opõe a que os bens 
indicados às tis. 714ll15 sejam vendidos, observando-se que os valores deverão 
ser depositados na conta da Concordatária, a disposição deste R. Juízo. 

No entanto, observa que a proposta de venda 
da USINA DE CONCRETO envolve valores parcelados, com entrada de R$ 
1 O. 000, 00 e saldo em 1 O parcelas de R$ 5. ooo, oo. 

Quanto ao veículo, caminhão placas CCZ 9416, 
o Comissário reporta-se às tis. 635/636, sugerindo que este R. juízo determine a . 
vistoria dos veículos antes de liberar a venda pretendida, s. m.j. de outro 
entendimento, já que no ato da transferência a Autoridade Policial estará 
procedendo a vistoria, como é de praxe. 

Por outro lado, reporta-se o Comissário à 
manifestação do Sr. Perito, de tis. 740ll41, observando que, mesmo com o 
resultado da venda dos bens, a Concordatária ainda terá que depositar R$ 
12.308,68 (doze mil, trezentos e oito reais e sessenta e oito centavos). Assim 
sendo, que o faça imediatamente. 

tJ Desta forma, requer a Vossa Excelência, após 
a manifestação da diligente Promotora de Justiça, se digne em determinar o que 
de direito, deferindo de plano a venda dos bens, com a expedição de Alvará 
Judicial, como pretende a Concordatária, ou determinando a prévia vistoria dos 
veículos, aqueles indicados às f/s. 635/636, de forma que os procedimentos 
sejam pautados pela transparência e amparados pelo Direito. 

E. deferimento. 
Porto Feliz, 03 de · 2002. 

Av. José Maurino, n. 0 192 - Porto Feliz - SP - CEP 18540-000- Fone Fax (15) 262.4080 - 9781-7515 
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ORTOL4NI & SCUZIA TTO 
ADVOGADOS 

EX.MO. SR DR JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE 
PORTO FELIZ-SP 

REF.: PROCESSO Nº. 393/98 
JUNTADA E MANIFESTAÇÃO 

COPEL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA AUTOS L TOA. (CNPJ nº. 
53.144.952/0001-45; 1.-E. nº. 253.010.493-118), pessoa jurídica de direito privado, 
estabelecida na Avenida Dr. Rodrigues Alves, 400/414, Raia, na cidade de 
Capivari (SP), CEP: 13.360-000, uma das credoras da concordatária Portobloco 
Artefatos de Cimento Ltda, vem à presença de V. Exª., por intermédio dos 
àdvogados que a presente subscrevem, os quais estão qualificados no 
instrumento de mandato anexo (doc.01,), e, para atender o disposto no artigo 39, 1, 
do CPC, com escritório na Rua Fernando de Barros, 220, Centro, em Capivari 
(SP), CE.P: 13.360-000, telefax (19) 3491-5544/3491-5384, requerer juntada de 
procuração aos autos. 

Ademais, tomamos ciência pelas pessoas que outrora foram 
proprietários da concordatária, que já cumpriram o determinado por esse r. Juízo, 
s.m.j. , pagamento de 40% do total das obrigações da concordatária no ano de 
1998/1999 e os outros 60%, no ano subseqüente. 

Se isso for verídico, nobre Excelência, é de interesse desta 
credora levantar a importância que lhe é de direito, cuja monta já consta a fls., dos 
autos, o mais breve possível. 

Destarte, requer a V. Exª: 

a) acolhimento da procuração ora juntada aos autos. Para tanto, 
que todas as publicações saiam também ao subscritor desta, para, destarte, 
tomarmos conhecimento do que realmente ocorre com o presente; 

b) se realmente a importância pertencente a esta credora já se 
encontra depositada/consignada, expeça-se guia de levantamento a favor da 
mesma, por razões da mais lídima JUSTIÇA 

p. deferimento : 

) 

De Capivari (SP) para Porto Feliz (SP), 15 de maio de 2.002. 
---· 
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PROCURAÇÃO 

ORTOLANI & SCUZJATTO 
ADVOGADOS 

OUTORGANTE (S) : 

COPEL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA. (CNPJ nº. 
53.144.952/0001-45; I.E. nº. 253.010.493-118), essoa jurídica de direito 
privado, estabelecida na Avenida Dr. F?.odrigues Alves, 400/414, Raia, na 
cidade de Capivari (SP), CEP: 13.360-000. 

OUTORGADO (S): 

PODERES 

LEANDRO ROGÉRIO SCUZIA TTO, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito 
na OABISP sob n.º 164.211 e no CPF sob n. 0 181.876.028-21, 
ESMERALDA APARECIDA MUNARO, brasileira, solteira, advogada, 
inscrito na OABISP sob n.º 170.281 e no CPF sob o nº. 213.124.578/56 e 
FÁBIO ORTOLANI, brasí/eiro,casado, advogado, inscrito na OABISP sob o 
nº. 164.312 e no CPF sob o nº. 137. 771.558/29, ANA PAULA BRESSJAN( 
brasileira, solteira, advogada, inscrita na OABISP sob o nº 185.594 e no 
CPF sob o nº 267.556.808/26, com escritórios na Rua Fernando de Barros, 
220, Centro, na cidade de Capivari/SP, CEP: 13.360-000, e na Rua Santo 
Antonio, 108, Centro, em Monte Mor (SP), CEP 13. 190-000, telefax 
(19 )3491-5544/3491-5384/3492-1165. 

Por este instrumento particular, o(s) (a,as) Outorgantes(s) acima 
identificado(a,s) e qualificado(a,s) nomeia(m) e constitue(m) seus 
advogados e bastante procuradores, os Outorgados também acima 
identificados e qualificados, a quem confere(m) amplos e gerais poderes 
para o fôro em geral, especialmente os da cláusula "ad judicia", inclusive os 
especiais ressalvados no art.38 do Código de Processo Civil, quais sejam: 
o de transigir, desistir, receber e dar quitação e firmar acordo ou 
compromisso, para representar, o(a.s) Outorgante(s) em qualquer 
repartição da União, Estados ou Municípios, inclusive autárquicas e 
fazendárias, bem como em qualquer juízo, instância ou tribunal, podendo 
propor contra quem de direito, as medidas judiciais e extrajudiciais 
necessárias ao resguardo do direito do(s) Outorgante(s) e defendê-lo(a,s) 
nas contrárias, seguindo-as, umas e outras, até final decisão, podendo 
exercer(em) este mandato em conjunto ou separadamente, 
independentemente da ordem de nomeação, inclusive substabelecer. 
O(a.s) Outorgante(s) declara(m) ainda, aceitar(em) o presente como 
contrato de prestação de serviços e obrigação de meio, dependendo do 
sucesso na qemanda para o pagamento de honorários advocatícios de 
conformidade'com a tabela instituída pela Ordem dos Advogados do Brasil , 
Seção de São Paulo, além da verba de eventual sucumbência, servindo 
este principalmente, com o fim especial para tomar as medidas judiciais 
cabíveis nos autos do processo nº 393/98, em trâmite pela 1ª Vara Cível de 
Porto Feliz (SP), Concordata da empresa Portobloco Artefatos de 
Cimento ltda., onde a Outorgante é uma das credoras. 

Capivari (SP), 13 de maio de 2.002. 

COPEL COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS L TDA. 
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502 Noêrnia Maria de Lacerda Schütz 
OAB GO 4.606 RJ 1379-A SP 122.124-A 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1 ª 
V ARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE PORTO FELIZ - SP 
(PRF) 

Autos 393/98 
Concordata Preventiva 

CIA SIDERÚRGICA BELGO MINEIRA., 
por sua advogada infra-assinada nos autos da concordata preventiva 
requerida por PORTO BLOCOS ARTEFATOS DE CIMENTO E 
CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA .. , vem, respeitosamente, à presença de V. 
Ex.ª., expor e requerer o quanto segue: 

Tendo em vista que no cálculo apurado pelo 
Perito Contador, constatou-se um deficit de R$12.308,68, requer seja 
autorizada a venda da usina, bem como do caminhão somente após o 
depósito pela concordatária da importância apurada, para satisfação dos 
créditos quirografários. ,. • 

lÇ;; 
f?. 
!.~.:'··: .. ,,.;.~ -""" ; 

'. w i 

Nestes termos, 
pede e esperadeferimento. 

(~'.;): 
; 

r'"'l 'J ,. ij.!., 

; ,.u ., 
" ' 

' . .., ... , 
:-r·· .. -~ 

São Paulo, 29 de maio de 2.002. 
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N OAB/SP 122.124-A 
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PODER JUDICIÁRIO 
SÃO PAULO 

C ONCLUSÃO 

Aos ( 11 ) onze dias do mês de junho 
estes autos conclusos ao Dra. DANIELA BORTOLIERO 
Juíza de Direito da l ª V ara da Comarca de Porto Feliz. Eu 

, di gi t.e i . - ==--

Autos nº 499/02. 

1. Arbitro os honorários do sr. Comissário em 
R$ ft ; {)IOD I W intiine-se para depósito. 

2. Intime-se, ainda. a concordatária a manifestar-
se sobre os questionamentos do sr. Comissário ( fls. 751/752) e petição de fls. 
758. 

3. Sem prejuízo, deverá a concordatária., no prazo 
de 10 dias, depositar o valor apurado pelo perito contador, sob pena de quebra, ....
comprovando o cumprunento do disposto no artigo 175 da Lei de Falências. 

4. O pedido de autorização para venda do 
veículo e da u~ma de concretagem, será apreciado após a manifestação da 
concordatária como acima detenninada. 

Int. 

RECEBIMENTO 

Aos ( 11 ) onze dias do mês de junho ae 2.00 , 
recebo estes autos em cartório com o despacho supra. Eu. t;,-1'

,digitei. 
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CERTIDÃO 

CERTIDÃO 
Certifico que o(a) .... ~ _ 

de ns. ~ (\ ......... foi publicado (a) no Diário Oficial 
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1

: D~: . ~ Í ... ~i:c~~-:~~ 
municipio e C: !:~ x:c., C: · 1• ) .~ de ~-- de ·--~ 
O r-ef erido é verdade e dou fé. 

:::~- de ·---·rr=--· d~~~ 



JUNTADA 
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'1 ,::· ,:::;. n :· Eugenio Motta Neto 
1. (.. :;.,.. \..<. "" 

advogado 

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DA 1ª VARA 
CÍVEL DA COMARCA DE PORTO FELIZ - SP. -<(;~ 
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if7 1 PROCESSO nº 393/98 . ~ ~ 
CONCORDATA PREVENTIVA / 
PORTOBLOCO ARTEFATOS DE CIMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL L TOA. 

( 
\ 

EUGENIO MOTTA NETO, 
COMISSÁRIO DATIVO nomeado nos autos de concordata d 
ARTEFATOS DE CIMENTOS E CONSTRUÇÃO CIVIL L l ., processo em 
epígrafe, vem, respeitosamente e com o devido acatamento à presença de 
Vossa Excelência, atento ao r. despacho de tis. 759, expor e requerer o quanto 
segue: 

Av. José Maurino, n. 0 192. Porto Feliz· SP. CEP 18540-000 • Fone Fax (15) 262.4080 • 9781-7515 
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Eugenio Motta Neto 
advogado 

Que às fls. 7 49ll50, ao requerer o arbitramento 
de sua remuneração, o Comissário teceu comentários sobre sua atuação nos 
autos, e demais incidentes e processos envolvendo a Concordatária, desde 25 
de abril de 2000 (fls. 607). 

Nesta petição (tis. 750), o Comissário indicou o 
valor do CRÉDITO QUIROGRAFÁRIO, no importe de R$ 181.914,41 (cento e 
oitenta e um mil, novecentos e quatorze reais e quarenta e um centavos) - (fls. 
618 e 680), para fins de cálculo do percentual a ser arbitrado. 

Como a legislaç§o falimentar data de 1945, a 
doutrina e jurisprudências dominantes demonstram o entendimento de 
que a remuneraçao do Comissário deve ser arbitrada em 2% (dois) por 
cento do crédito quirografário. No caso destes autos, representariam R$ 
3.638,28 (três mil, seiscentos e trinta e oito reais e vinte e oito centavos). 

No entanto, às tis. 759, este R. Julzo 
arbitrou a remuneraç§o em R$ 1.000,00 (um mil reais). 

Desta forma, requer a Vossa Excelência, 
respeitosamente, digne-se em RECONSIDERAR o tópico inicial do R. 
Despacho de tis. 759, arbitrando a remuneraç§o do Comissário em 
R$3. 638,28 (três mil, seiscentos e trinta e oito reais e vinte e oito centavos), 
que Importam em 2% (dois por cento) do CRÉDITO QUIROGRAFÁRIO, 
determinando que a Concordatária proceda ao depósito no autos, 
acrescido de Juros e correçao monetária desde a data da nomeação, ou 
seja, desde 25 de abril de 2000, como requerido, por ser justo e de direito. 

E. deferimento. 
Porto Feliz, 20 de junh de 2002. 

Av. José Maurino, n.0 192 - Porto Feliz- SP - CEP 18540-000 - Fone Fax (15) 262.4080- 9781-7515 
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BÁRRIOS ADVOCACIA 

EXMO(a). SR(a). DR(a). JUIZ(a) DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA TÍVEL DA 
COMARCA DE PORTO FELIZ 

393/98 

PORTOBLOCO ARTEFATOS DE CIMENTO E CONSTRUÇÃO CML LTDA., por seu 
Advogado, vem a presença de V.Exa., nos autos de CONCORDATA 
PREVENTIVA que interpôs para, ante o r. despacho de fls., dizer que a 
autorização de alienação de parte do ativo visa exclusivamente a quitação dos 
débitos da concordata, inexistindo qualquer outro objetivo, daí ser reiterado o 
pleito, aguardando-se o necessário 

DEFERIMENTO 
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Eugenio Motta Neto 
advogado 

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DA 1ª VARA 
CÍVEL DA COMARCA DE PORTO FELIZ - SP. 

"-· 

<." 

~, ... 

,.. ,., 
(' 

PROCESSO nº 393/98 
CONCORDATA PREVENTIVA 
PORTOBLOCO ARTEFATOS DE CIMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. 

EUGENIO MOTTA NETO, brasileiro, casado, 
advogado, OABISP 84. 609, COMISSARIO DATIVO nomeado nos autos de 
concordata da PORTOBLOCO ARTEFATOS DE CIMENTOS E CONSTRUÇÃO 
CIVIL L TOA, processo em epigrafe, vem, respeitosamente e com o devido 
acatamento à presença de Vossa Excelência, em atendimento ao despacho de 
fls. 765, expor e requerer o quanto segue: 

Av. Jo .. Maurlno, n.• 192. Pom> Feliz· SP • CEP 18U04JOO • Fone F .. (15) 282.4080 . 17t 
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Eugenlo Motta Neto 
advogado 

O Comissário nao se opõe a que os bens 
indicados às tis. 7141715 sejam vendidos, conforme Já manifestado às tis. 
752, sendo que os valores apurados deverao ser depositados na conta da 
Concordata, à disposiçiJo deste R. Juízo. 

Nesta oportunidade, relembra o Comissário que 
a Concordatária ainda deverá depositar a import~ncia de R$ 12.308,68 (doze 
mil, trezentos e oito reais e sessenta e oito centavos), devidamente corrigidos a 
partir da indicação do Sr. Perito, às f/s. 740ll41, além dos valores obtidos com a 
venda dos bens, de forma que possa levantar a Concordata. 

Outrossim, observa que a Concordatária deixou 
de cumprir a determinação de f/s. 761, mesmo intimada através de seu patrono, 
como se vê às tis. 763. 

Desta forma, requer a Vossa Excelência, 
após a manifestaçiJo da diligente Promotora de Justiça, se digne em 
AUTORIZAR a venda dos bens, expedindo-se os competentes Alvarás 
Judiciais, como pretende a Concordatária. 

Outrossim, digne-se Vossa Excelência em 
determinar a intimaçao pessoal do Diretor Proprietário da empresa 
concordatária, para que a r. decisao de tis. 761 seja devidamente cumprida. 

E. deferimento. 
Porto Feliz, 05 de ~~t,\de 2002. 

Av. José Maurlno, n. 0 192 • Porto Fellz • SP • CEP 18540-000 • Fone Fax (15) 262.4080 • 9781-7515 
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PODER J-U D~CIÁRIO 
SÃO PAULO 

JUIZO DE DIREITO DA PRIMEIRA V ARA DA "COMARCA DE PORTO FELIZ/SP. 
Av. José Maurino, 252 - Centro, Porto Feli:z/SP. - CEP 18540 000. 

DILIGÊNCIA DO ruízO 
Processo nº 393/98 
CONCORDATA 

MANDADO DE INTIMAÇÃO 

A Doutora Daniela Bortoliero Ventrice, MMª Juíza de 
Direito da Primeira Vara Desta Comarca de Porto Feliz, Estado de São Paulo, na forma da 
lei, etc .. . 

MANDA a qualquer Oficial de Justiça de sua jurisdição que 
em cumprimento deste, expedido nos autos supramencionados sob nº 393/98, movida pela 
PORTOBLOCO ARTEFATOS DE CIMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA 
PROCEDA-SE a intimação da requerente: PORTOBLOCO ARTEFATOS DE 

--"3IMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, na pessoa de seu representante legal, 
portadora do CGC. nº 46.872.099/0001-12, com sede na Av. Monsenhor Seckler, 1651, 
Vila América, nesta, para no prazo de 05( cinco) dias, contados da data da juntada deste aos 
autos principais, efetue o depósito no valor de R$ 3.500,00, devidamente corrigido, 
referente aos Honorários do Comissário, Dr. EUGENIO MOTTA NETO, SOB AS PENAS 
DA LEI. CUMPRA-SE na forma e sob as penas da lei. Porto Feliz, 13 de agosto de 2.002. 
Eu, (Vera Lúcia Antunes Alves), Escrevente, o digitei e, EU (Bel. 
Ivan Antonelli), Diretor de Serviço o subscreví e assino por determinação judicial. 

~ 
OFICIAL: V ANIA 
CARGA: /2002. 

IVAN ANTONELLI 
DIRETOR DE SERVIÇO 
MATR. Nº 306.980-A 

N.S.C.G.J.-CAP. VI, item 4. É vedado ao Oficial de Justiça o recebimento de qualquer numerário diretamente da parte. 
4 .1 As despesas em caso de transporte e depósito de bens· e outras necessárias ao cumprimento de mandados, ressalvadas 
aquelas relativas à condução, serão adiantadas pela parte mediante depósito do valor indicado pelo Oficial de Justiça nos 
autos, em conta corrente à disposição do juízo. 4.2. Vencido o prazo para cumprimento do mandado sem que efetuado o 
depósito ( 4. l ), o Oficial de Justiça devolverá, certificando a ocorrência. 4.3. Quando o interessado oferecer meios para o 
cumprimento do mandado (4.1), deverá desde logo especificá-los, indicando dia, hom e local em que estarão à disposição, 
não havendo nesta hipótese depósito para tais diligências. 5. A identificação do Oficial de Justiça, no desempenho de suas 
funções será feita mediante apresentação de carteira funcional, obrigatória em todas as diligências. 



PODER J·UD~CIÁRIO 
SÃO PAULO 

JillZO DE DIREITO DA PRIMEIRA V ARA DA COMARCA DE PORTO FELIZ/SP. 
Au T".,.&, U!>nnnn ?,? - í',o,ntrn Pnrtn Feli71SP - CEP 18540 000. 

CERTIDÃO 
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PODER J·UD~CIÁRIO 
SÃO PAULO 

JUIZO DE DIREITO DA PRIMEIRA V ARA DA COMARCA DE PORTO FELIZ/SP. 
Av. José Maurino, 252 - Centro, Porto Feliz/SP. - CEP 18540 000. 

Dll,IGÊNCIA DO JUÍZO 
Processo nº 393/98 
CONCORDATA 

MANDADO DE INTIMAÇÃO 

A Doutora Daniela Bortoliero Ventrice, MMª Juíza de 
Direito da Primeira Vara Desta Comarca de Porto Feliz, Estado de São Paulo, na forma da 
lei, etc ... 

MANDA a qualquer Oficial de Justiça de sua jurisdição que 
em cumprimento deste, expedido nos autos supramencionados sob nº 393/98, movida pela 
PORTOBLOCO ARTEFATOS DE CIMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. 
PROCEDA-SE a intimação da requerente: PORTOBLOCO ARTEFATOS DE 

~ CIMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIl., L TOA, na pessoa de seu representante legal, 
.,, " portadora do CGC. nº 46.872.099/0001-12, com sede na Av. Monsenhor Seckler, 1651, 

Vila América, nesta, para rio prazo de 05( cinco) dias, contados da data da juntada deste aos 
autos principais; efetue o depósito no valor , de R$ 3.500,00, devidamente corrigido, 
referente aos Honorários do Comissário, Dr. EUGENIO MOTTA NE B AS PENAS 
DA LE~RA-SE na forma e sob as penas da lei. Porto Feliz, 
E~-era Lúcia Antunes Alves), vente, o digitei e, EU 
Ivan Antonelli), Diretor de Serviço o ino por det.:ernu~·~n~~~~---......::~ 

. ...._., OFICIAL: V ANIA 
CARGA: .i ~ '\-=\-- /2002. 
N.S.C.G.J.-CAP. VI, item 4. É vedado ao Oficial de Justiça o recebimento de qualquer numerário diretamente da parte. 
4.1 As despesas em caso de transporte e depósito de bens e outras necessárias ao cumprimento de mandados, ressalvadas 
aquelas relativas à condução, serão adiantadas pela parte mediante depósito do valor indicado pelo Oficial de Justiça nos 
autos, em conta corrente à disposição do jUÍZo. 4.2. Vencido o prazo para cumprimento do mandado sem que efetuado o 
depósito ( 4. 1 ), o Oficial de Justiça devolverá, certificando a ocorrência 4.3. Quando o interessado oferecer meios para o 
cumprimento do mandado (4.1), deverá desde logo especificá-los, indicando dia, hora e local em que estarão à disposição, 
não havendo nesta hipótese depósito para tais diligências. 5. A identificação do Oficial de Justiça, no desempenho de suas 
funções será feita mediante apresentação de carteira funcional, obrigatória em todas as diligências. 
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PODER _ JUDICIÁRIO 
SAO PAULO 

JUÍZO DE DIREITO DA PRIMEIRA V ARA DA COMARCA DE PORTO FELIZ/SP. 

Av. José Maurino, 252 - Centro, Porto FelizJSP. - CEP 18540 000. 

ALVARÁ JUDICIAL 

A Ora. DANIELA BORTOLIERO VENTRICE, MMa. Juíza de Direito, Titular, da 
Primeira Vara desta Comarca de Porto Feliz, Estado de São Paulo, na forma da 
Lei, Etc .. . 

ATENDENDO ao requerido nos autos de 
CONCORDATA sob nº 393/98, requerido pela PORTOBLOCO ARTEFATOS DE 
CIMENTO E CONSTRUÇÃO CIVJL L TD~ em trâmite por este Juízo e Seção Cível de 
Justiça, este Juízo autorizou a concordatária PORTOBLOCO ARTEFATOS DE 
CIMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL LIDA., com CGC nº 46.872.099/0001-12, na 
pessoa de seu representante legal., com sede na Av. Monsenhor Seckler, 1651, Vila 
América, Porto Feliz/SP., a VENDER Um VEICULO Mercedez-Benz, modelo L-1113, 

~ o modelo 1973, chassi 34403212052677, placa CCZ 9416, com terceiro eixo e caçamba, 
-~ pbr R$ 12.000,00 à vista, podendo a ora autorizada praticar todos os atos necessários e em 

direito admitidos pelo presente alvará, mediante sua apresentação. O prazo de validade do 
presente alvará é de 180 dias .. CUMPRA-SE, na forma e sob as penas da lei. Porto 
Feliz, 16 de setembro de 2002. Eu, (Vera Lúcia Antunes Alves), Escrevente, o 
digitei. E eu, (Bel. Ivan Antonelli), Diretor de Serviço o subscrevi. 

DANIELA BORTOLIERO VENTRICE 
JUíZA DE DIREITO 

Certifico e dou fé ser autêntica a assinatura 

da Ora. Daniela Bortoliero Ventrice, Mma. 

MM.Juíza de Direito, Titular da 1• Vara 

desta Com~~ Porto Feliz/SP . 

..Ppto ~ setembro de 2002. ,.,.· 

Ivan Antonelli 
Diretor de Serviço 

Matrrr J 306.980-A 



PODER JUDICIÁRIO 
SÃO PAULO 

JUÍZO DE DIREITO DA PRIMEIRA V ARA DA COMARCA DE PORTO FELI.lJSP. 
Av. José Maurino, 252 - Centro, Porto Feliz/SP. - CEP 18540 000. 

ALVARÁ JUDICIAL 

A Ora. DANIELA BORTOLIERO 
VENTRICE, :t\,1Mll JUÍZA DA PRIMEIRA V ARA DESTA COMARCA DE PORTO 
FELIZ, ESTADO DE SÃO PAULO, NA FORMA DA LEI, ETC ... 

A TENDENDO ao requerido nos autos de 
CONCORDATA sob nº 393/98, requerido pela PORTOBLOCO ARTEFATOS DE 
CIMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL L TOA, em trâmite por este Juízo e Seção Cível de 
Justiça, este Juízo autorizou a concordatária PORTOBLOCO ARTEFATOS DE 
CIMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL LIDA, com CGC nº 46.872.099/0001-12, na 
pessoa de seu representante legal., com sede na Av. Monsenhor Seckler, 1651, Vila 
América, Porto FelizJSP., a VENDER - Usina de Concreto usada modelo TIB, com Silo de --,-: ~oo toneladas, instalada em Capivari/SP., no valor de R$ 60.000,00, com pagamento da 
seguinte forma: entrada de R$ 10.000,00 e o saldo de 10 parcelas mensais fixas de R$ 
5.000,00, podendo o ora autorizado praticar todos os atos necessários e em direito 
admitidos pelo presente alvará, mediante sua apresentação. O prazo de validade do presente 
alvará é de 180 dias. CUMPRA-SE, na forma e sob as penas da lei. Porto Feliz, 16 de 
setembro de 2002. Eu, (Vera Lúcia Antunes Alves), Escrevente, o digitei. E eu, 

(Bel. Ivan Antonelli), Diretor de Serviço o subscrevi. 

DANIELA BORTOLIERO VENTRICE 
JUÍZA DE DIREITO 

Certifico e dou fé ser autêntica a assinatura da Dra. 
DanielaBortoliero Ventrice, MMª Juíza de Direito da 
l ª Vara desta Comarca de. Porto Feliz/SP. 
Porto Feliz, 16 de setembro de 2002. 

Ivan Antonelli 
Diretor de Serviço 

Matr/fJ 306.980-A 
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PODER JUDICIÁRIO 
SÃO PAULO ~ 

nnzo DE DIREITO DA PRIMEIRA V ARA DA COMARCA DE PORTO FE~ 1 _ • 
Av. José Maurino, 252 - Centro, Porto Feliz/SP. - CEP 18540 000. SV ~ 

DILIGtMCIIA DO JUÍ ZO 
CONCORDATA nº 393/98 

MANDADO DE INTIMAÇÃO 

A Doutora DANIELA BORTOLIERO VENTRICE, MMa 
Juíza de Direito da Primeira Vara Desta Comarca de Porto Feli~ Estado de São Paulo, na 
fonna da lei, etc .... 

MANDA a qualquer Oficial de Justiça de sua jurisdição que 
em cumprimento deste, expedido nos autos supramencionados sob nº 393/98 movida por 
PORTOBLOCO ARTEFATOS DE CThIBNTO E CONSTRUÇÃO CIVIL LT., com CGC nº 
46.872.099/0001-12, com sede na Av. Monsenhor Seckler, 1651, Vila América, nesta 
PROCEDA-SE a INTIMAÇÃO do Concordatária, na pessoa de seu representante legal, 
para que no prazo de 1 O ( dez) dias, contados a partir da jwitada deste aos autos principais, 
deposite o valor apurado pelo Sr. Perito Contador, conforme fls. 740/742, cujas cópias 
seguem anexas e ficam fazendo parte integrante do presente, SOB PENA DE QUEBRA, 
comprovando o cwnprimento do disposto no artigo, 175 da Lei de Falências. CUMPRA- SE, 
na forma e sob as penas da lei. Porto Feli~ 17 de setembro de 2.002. Eu, ~ra 
Lúcia Antunes Alves), escrevente, o digitei e, EU, (Ivan Antonelli), Diretor 
de Serviço o subscrevi. 

,.._.J> OFICIAL: Vania 
CARGA: /2002 

IVAN ANTONELLI 
ESCRIVÃO DIRETOR 

MATR. 306.980-A 

N.S.C.G.J.-CAP. VI, item 4. É vedado ao Oficial de Justiça o recebimento de qualquer numerário 
diret&mente da parte. 4. 1 As despesas em caso de transporte e depósito de bens e outras necessárias ao 
cumprimento de mandados, ressalvadas aquelas relativas à condução, serão adiantadas pela parte mediante 
depósito do valor indicado pelo Oficial de Justiça nos autos, em conta corrente à disposição do juízo. 4.2. 
Vencido o prazo para cumprimento do mandado sem que efetuado o depósito (4.1), o Oficial de Justiça 
devolverá, certificando a ocorrência. 4.3 . Quando o interessado oferecer meios para o cumprimento do 
mandado (4. I), deverá desde logo especificá-los, indicando dia, hora e local em que estarão à disposição, 
não havendo nesta hipótese depósito para tais diligências.5 . A identificação do Oficial de Justiça, no 
desempenho de suas funções será feita mediante apresentação de carteira funcional, obrigatória em todas as 
diligências. 



PODER J·UD~CIÁRIO 
SÃO PAULO 

JUIZO DE DIREITO DA PRIMEIRA V ARA DA COMARCA DE PORTO FELIZ/SP. 
Av. José Maurino, 252 - Centro, Porto FelizJSP. - CEP 18540 000. 

DILIGÊNCIA DO JUÍZO 
Processo nº 393/98 
CONCORDATA 

MANDADO DE INTIMAÇÃO 

A Doutora Daniela Bortoliero Ventrice, MMª Juíza de 
Direito da Primeira Vara Desta Comarca de Porto Feliz, Estado de São Paulo, na forma da 
lei, etc ... 

MANDA a qualquer Oficial de Justiça de sua jurisdição que 
em cumprimento deste, expedido nos autos supramencionados sob nº 393/98, movida pela 
PORTOBLOCO ARTEFATOS DE CIMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. 
PROCEDA-SE a intimação da requerente: PORTOBLOCO ARTEFATOS DE 

~ CIMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, na pessoa de seu representante legal, 
.,, " portadora do CGC. nº 46.872.099/0001-12, com sede na Av. Monsenhor Seckler, 1651, 

Vila América, nesta, para no prazo de 05( cinco) dias, contados da data da juntada deste aos 
autos principais, efetue o depósito no valor de R$. 3.500,00, devidamente corrigido, 
referente aos Honorários do Comissário, Dr. EUGENIO MOTTA NE B AS PENAS 

·~ 

DA LE~RA-SE na forma e sob as penas da lei. Porto Feliz, 
E~ era Lúcia Antunes Alves), vente, o digitei e, EU 
Ivan Antonelli), Diretor de Serviço o ino por det.:;enru:!~·~n~~~-"'"--

OFICIAL: V ANIA 
CARGA: .~ ~ '\--=\-- /2002. 
N.S.C.G.J.-CAP. VI, item 4. É vedado ao Oficial de Justiça o recebimento de qualquer numerário diretamente da parte. 
4. 1 As despesas em caso de transporte e depósito de bens e outras necessárias ao cumprimento de mandados, ressalvadas 
aquelas relativas à condução, serão adiantadas pela parte mediante depósito do valor indicado pelo Oficial de Justiça nos 
autos, em conta corrente à disposição do juízo. 4 .2. Vencido o prazo para cumprimento do mandado sem que efetuado o 
depósito (4.1 ), o Oficial de Justiça devolverá, certificando a ocorrência. 4 .3. Quando o interessado oferecer meios para o 
cumprimento do mandado (4.1). deverá desde logo especificá-los, indicando dia, hora e local em que estarão à disposição, 
não havendo nesta lúpótese depósito para tais diligências. 5. A identificação do Oficial de Justiça, no desempenho de suas 
funções será feita mediante apresentação de carteira funcional, obrigatória em todas as diligências. 
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PODER JUDICIÁ RIO 
SÃO PAULO 

JUIZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA DA COMARCA DE PORTO FELIZ'SP. 
Av. José Maurino, 252 • Centro, Porto Feliz/SP. • CEP 18540 000. 

DILIGtNCIA DO JUÍZO 
CONCORDATA nº 393/98 

MANDADO DE lNTIMACÃO 

A Doutora DANIELA BORTOLIERO VENIRICE> MMa 
Juíza de Direito da Primeira Vara Desta Comarca de Porto Feliz, Estado de São Paulo, na 
fonna da lei, etc .. .. 

MANDA a qualquer Oficial de Justiça de sua jurisdição que 
em cwnprimento deste, expedido nos autos supramenciona.dos sob nº 393/98 movida por 
PORTOBLOCO AR'IEFATOS DE CIMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL LT., com CGC nº 
46.872.099/0001-12, com sede na Av. Monsenhor Seckler, 1651, Vila América, nesta 
PROCEDA-SE a INTIMAÇÃO da Concordatária, na pessoa de seu representante legal, 
para que no prazo de 1 O ( dez) dias, contados a partir da juntada deste aos autos principais, 
deposite o valor apurado pelo Sr. Perito Conta.dor, conforme fls. 740/742, cujas cópias 
se~m anexas-e ficam fazendo parte integrante do resente, SOB PENA DE QUEBRA, 
comprov~do o cumprimento do disposto no artigo 75 da ide Falências. CUMPRA- SE, 
na forma e sob as penas da lei. Porto Feliz, 17 de s te 2.002. Eu,(._:::::~--~fVera 
Lúcia Antunes Alves), escrevente, o digitei e, EU (Tvan Antonelli), Diretor 
de Serviço o subscrevi. 

OFICIAL: Vania 
CARGA: .l .::f-1 ~ /2002 

N.S.C.G.J.-CAP. VI, item 4. É vedado ao Oficial de Justiça o recebimento de qualquer numerári, 
diretamente da parte. 4.1 As despesas em caso de transporte e depósito de bens e outras necessárias a, 
cumprimento de mandados, ressalvadas aquelas relativas à condução, serão adiantadas pela parte mediant 
depósito do valor indicado pelo Oficial de Justiça nos autos, em conta corrente à disposição do juízo. 4.~ 
Vencido o prazo para cumprimento do mandado sem que efetuado o depósito (4.1), o Oficial de Justiç 
devolverá, certificando a ocorrência. 4.3. Quando o interessado oferecer meios para o cumprimento d 
mandado (4.1), deverá desde logo especificá-los, indicando dia, hora e local em que estarão à disposiçãc 
não havendo nesta hipótese depósito para tais diligências.5. A identificação do Oficial de Justiça, n 
desempenho de suas funções será feita mediante apresentação de carteira funcional, obrigatória em todas e 
diligências. 
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Eugenio Motta Neto Z 
advogado (/ · 

EXCELENT(SSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DA 1ª VARA 
CÍVEL DA COMARCA DE PORTO FELIZ - SP. i -··· 
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PROCESSO nº 393/98 
CONCORDATA PREVENTIVA 
PORTOBLOCO ARTEFATOS DE CIMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL L TOA. 

i. 

"" ' Ci 

EUGENIO MOTTA NETO, brasileiro, casado, 
advogado, OABISP 84. 609, COMISSARIO DATIVO nomeado nos autos de 
concordata da PORTOBLOCO ARTEFATOS DE CIMENTOS E CONSTRUÇÃO 
CIVIL L TOA., processo em epígrafe, vem, respeitosamente e com o devido 
acatamento à presença de Vossa Excelência, em atendimento ao despacho de 
f/s. 780, expor e requerer o quanto segue: 

Av. José Maurlno, n. 0 192 - Porto Feliz - SP- CEP 18540-000- Fone Fax (15) 262.4080- 978 -7 5 
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Eugenia Motta Neto ~ ~ 
advogado if, 

Que a Concordatária foi autorizada a alienar 
parte dos bens de seu ativo, visando "exclusivamente a quitaçlJo dos 

. débitos da concordata" (fls. 764), conforme Alvarás de tis. 7741775, sem 
que nenhum valor fosse depositado nos autos (ver final de tis. 735). 

-y Que às tis. 740n41 o Sr. Perito indicou o 
saldo a depositar, no importe de R$ 84.308, 68 - de forma que restasse a 
depositar somente R$12.308,68 caso fossem vendidos os bens requeridos 
in fls. 7141714. 

Concedidos os Alvarás para a venda dos 
bens, nlJo vemos o depósito de R$ 12.308,68, tlJo pouco noticia sobre os 
bens a-utorizados à venda. 

Instada -também -a -depositar -a -remuneraçoo 
do Comissário (tis. 772), quedou-se inerte a Concordatária. 

Desta forma, requer a Vossa Excelência, 
apôs a manifestaçlJo da diligente Promotora de Justiça, se digne em 
determinar a intimação pessoal do Diretor Proprietário da empresa 
concordatãria para que efetue os depósitos em 05 (cinco) dias, da 

. .....-,remuneração do Comissário e dos valores indicados pelo Sr. Perito às tis. 
740n41, devidamente atualizados, pena de caracterizaçlJo de crime 
falimentar e decretação da falência. 

E. deferimento. 
Porto Feliz, 12 as--e1e2~ 

Av. José Maurino, n. 0 192 - Porto Feliz- SP - CEP 18540-000- Fone Fax(15) 262.4080- 9781-7515 



VISTA . 
Ãoé __ ._ cfo ________ :_:2 __ Q __ QEI.2002(te · 
r_ , , "' v 1 ... . , •• - •• , • • r ' ., ' ·.- •• ~-i • º ".Ynotor 1a,;.a Ôvt .. .J - <..: t·- :.:.., '\.,\.,, ,6 t , .. . .. - L," ' . ,1,, . , '• t t ' 

~~·4 
f R~.~ 

- 7 D ATA 
tm~ .. P.. ,J., ___ Á ~ 

~oi 
re:.:eb; e· ~, ~ , . 

-- .... ····· 



CON CLU A 
~ 01 26 de dezembro de \ 200?,, 

.Faço estes autos conclusos ao MM. J · D UIZ, r . 
Daniela Bortoliero Ventri c e 

0 11r• constar lavrei êste termo. 

~ ·( 

Proc. 393/98 

.. . 
Ante a concordanc1a do MP., 

intime-se c omo r equ er i do a fl. 781/782. 

l nt. 

DATA 
J l..J _ .d• 1 ~ 18' 

artório recebi estes autos 

Para constar lavrei este terrne, 

* -= -...:Z.-- t:= rd 

1 ~ j i~ Í r,. t') !')' .. . 1 ~ 
" -~ u 3 f.E~L20.w---··· u ~ --k 

~ ·1.., . ------- ~ -r;-n ........... ··· · . ., ---·-:·:.::·- ~ ... - _____ ... ···-·········-··--··-· .. ,. ( Ul ) ~ 

1Ni11to :..\ \.,:; <; ,~s ·; , ,~,·-·. ---·-:--·;, ~-·· qn;; ~--~" b:3Ct 1 

Â~ J... .• .•.•• \ ····•··· ,·.,,v· '5U. 41/ - , ._. . ...... - ··· . ..... - --"'----~'\.,· 
1E~,~----··········- --- ·-··············~· ~- --



/· -·-~~~~~~~~Pº_º_E_R~Ju_o_1_c_1Á_R_10~~~~~~~~ COMPROVANTE DE DEPÓSITO JUDICIAL 

Comarca/Forum Regional/Fôrum Distrital Vara 

~ PORTO FELIZ 02 VARA CIVEL . /"") "' 
Agência Conta Subconta Número Identificação Depôsito vv 
1122- 3 FORUM PORTO FEL 26 . 000985-2 000001-1 01511 1222600098527 

Número Processo Ano Tipo do Processo 

00000393 1998 CONCORDATA 

Nome do Depositante Tipo de Pessoa CPF/CNPJ 

ANEIDE DO NASCIMENTO DE OLIVEI F 844.825.168-72 

Nome do Autor Tipo de Pessoa CPF/CNPJ 

POR'::"-á)60 ART . CIM. CONST. CIV. LT J 46.872.099/ 0001-12 

----Nome do Réu Tipo de Pessoa CPF/CNPJ 

Valor do Depôsito Côdigo de Referência da Operação 

R$ 10 . 000 , 00 BNC011122327122002000158 10 . 000,00 

DATA DE DEPOSITO: 27/ 12/ 2002 

03/02 - LD01 v,a Processo BDA009 

Â. PODER JUDICIÁRIO 
~ ~~~~~~~~~~~~C-O~M_P_R_o_v_A_N_T_E_D_E_D_E_P_o_· s_1_T_o_J_u_o_1c_1_A_L~~~~~~~~~~~-

Comarca/Fórum Regional/Fôrum Distrital Vara 

PORTO FELIZ 02 VARA CIVEL 

Agência Conta Subconta Número Identificação Depósito 

1122-3 FORUM PORTO FEL 26.000985-2 000001-1 015111222600098527 

Número Processo Ano Tipo do Processo 

00000393 1998 CONCORDATA 

Nome do Depositante Tipo de Pessoa CPF/CNPJ 

ANEIOE 00 NASCIMENTO DE OLI VE I F 844 . 825. 168- 72 

Nome do Autor Tipo de Pessoa CPF/CNPJ 

PORTOBLOCO ART . CIM . CONST. CIV . LT J 46 . 872.099/ 0001-12 

Nome do Réu Tipo de Pessoa CPF/CNPJ 

Valor do Depôsito Côdigo de Referência da Operação 

R$ 10.000,00 BNC0111 22327122002000158 10. 000 . 00 

DATA DE DEPOSITO : 27/ 12/2002 

03/02-LD01 "º Via Contabrlldade BOA009 



PODER JUDICIÁRIO 
COMPROVANTE DE DEPÓSITO JUDICIAL 

Comarca/Fórum Regional/Forum Distrital Vara 

~ PORTO FELIZ 01 VARA CIVEL 

A - , 
Agência Conta Subconta Número Identificação Oe~ZZV -

1122-3 FORUM PORTO FEL 26 . 000984-4 000001-1 0151 11 2226000 46 

Número Processo Ano Tipo do Processo 

00000393 1998 CONCORDATA 

Nome do Depositante Tipo de Pessoa CPF/CNPJ 

MANOEL ROBERTO GONCALVES MARTI F 515 . 228.618- 15 

Nome do Autor Tipo de Pessoa CPF/CNPJ 

PORn .W, ... ° CO ART . DE CIM. CONST . CIVI J 46 . 872.099/ 0001-12 ., 
Nome do Rêu Tipo de Pessoa CPF/CNPJ 

Valor do Depósito Código de Referência da Operação 

R$ 12 . 000 , 00 BNC011122327122002000160 12 . 000 .00 

DATA DE DEPOSITO: 27/ 12/ 2002 

03102-L001 Via Processo BOA009 

Â. PODER JUDICIÁRIO 
~ _________________________ c_o_M_P_R_o __ v_A_N_T_E_D_E __ o_E_P_ó_s_1r_o __ J_u_o_1c_1A __ L ______________________ ~ 

Comarca/Forum Regional/Fórum Distrital Vara 

PORTO FELIZ 0 1 VARA CIVEL 

Agência Conta Subconta Número Identificação Depósito 

1122-3 FORUM PORTO FEL 26 . 000984- 4 000001 -1 015111222600098446 

Número Processo Ano Tipo do Processo 

00000393 1998 CONCORDATA 

Nome do Depositante Tipo de Pessoa CPF/CNPJ 

MANOEL ROBERTO GONCA LVES MARTI F 5 15.228 . 618-15 

Nome do Autor Tipo de Pessoa CPF/CNPJ 

PORTOBLOCO ART . DE CIM . CONST. CIVI J 46.872 . 099/ 0001-12 

Nome do Réu Tipo de Pessoa CPF/CNPJ 

Valor do Depósito Código de Referência da Operação 

R$ 12 . 000,00 BNC011122327122002000160 12.000 , 00 

DATA DE DEPOSITO : 27/12/2002 

03/02- L001 v,a Contabilidade BOA009 



,·-

BÁRRIOS ADVOCACIA 

EXMO(a). SR(a). DR(a). JUJZ(a) DE DIREITO DA PRIMEIRA V ARA 
COMARCA DE PORTO FELIZ 
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PORTOBLOCO ARTEFATOS DE CIMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA., por 
seu Advogado, vem a presença de V.Exa., nos autos de CONCORDATA 

~~ PREVENTIVA que interpôs para apresentar ofertas de aquisição dos bens já 
autorizados para alienação, requerendo-se que os credores e Ministério 
Público manifestem-se, destacando-se que os valores auferidos destinam-se 
exclusivamente a quitação dos débitos da concordata, inexistindo qualquer 
outro objetivo, aguardando-se o necessário 

I 

Salto, 18, dezembro, 2.002 

Cláudio Amauri Bárrios 
ADVOGADO \ 
OAB 63623 

DEFERIMENTO 



Itapetininga, 04 de dezembro de 2002. 

À 
Portobloco Artefatos de Cinlento e Construção Ci,vil Ltda. 

"""°'-" Venho por intermédio da presente , conforme contato telefônico, efetuar formalmente uma 
proposta para compra da Usina de Concreto com o respectivo silo e equipamentos, com instalação 
em Capivari-SP, conforme segue: 

- Entrada no valor de R$ 10.000,00 ( dez mil reais) no dia 27/12/02. 
- 10 parcelas de R$ 5.000,00 ( cinco mil reais) vencendo-se a primeira parcela 30 ( trinta ) dias 
após o pagamento da entrada, ou seja, em 27/01/03 , e as demais no mesmo dia dos meses 
subsequentes. 

Outrossim, tendo em vista que trata-se de bem com alvará judicial para venda, solicito de 
V.Sa., se aceita esta proposta , que os valores sejam depositados diretamente ao Juízo . 

-., Aguardando uma breve resposta de V.Sa , subscrevo-me 
~ .. ~ 

Atenciosamente. 

Aneid d as imento de Oliveira 
RG 3.356.623 
CPF 844.825.168-72 
Tel. : (15) 9715-0137 
End. Rod.Raposo Tavares Km 158 - Itapetininga - SP 



• 

Porto Feliz, 05 de dezembro de 2002 . ~ 

~ 
Portobloco A±tefa tos de cimento e Gonstr~ção Civil Ltda. 

Venho por Interm.edio da presente, conf orme contato verbal, 

~~etuar f ormalmente urna propos t a para comprª do caminhão 

l1arcedes Benz Modelo 1113, Pla ca CCZ 9 416, 

34403212052677 ano de Fabricação 1973. 

VALOR R$ l~000,00 n ô dia 27/12/ 2002 . 

Chassi 

outross im, t en do em vis t a g_ue tratE! - s e de bem com al

vara judiciei para venda , solicito de v.sª . , se aceita es

ta proposta, que os valores sejam depositados diretamente ao 

Juízo . 

Ag11ardando uma breve resposta de v.s1. , Subscrevo-me 

Atenciosa.mente 

filwn~~~ 
Manoel Roberto Gonçalves Martins 

RG 6264652 

CPF 51?.2c8 . 618-1J 

End . Rua Floriano Torres, 100 - Porto F~liz - SP 
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ADVOCACIA 
Fernando Rodrig11es tios Santos - OABISP 196.461 

Fernando Sonchim - OABISP 196.462 ~ ~ °) 

Excelentíssimo Doutor Juiz de Direito da l ' Vara Cível da Comarca de ~ 
Porto F eliz/SP. <.). " 
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Processo nº 393/98 

MAGGI CAMJNHÕES LTDA., pessoa jurídica de 
direito privado, 1egu1armente inscrita no CNPJ sob o nº 02.186.407/0001 -
80 e Inscrição Estadual nº 387.084.204.110, com sede na Rodovia Santos 
Dumont, Km 22,9, Bairro MeJissa, Itu/SP, credora nos autos da presente 
CONCORDATA requerida por PORTOBLOCO ARTEFATOS DE 
CIMENTO E CONSTRUÇÃO CIVlL LTDA, por seus advogados que 
esta subscrevem, vem perante Vossa Excelência req_uerer a juntada do 
incluso instrumento de mandato e respectiva taxa, a fim de que seus 
procuradores sejam regularmente intimados de todos os atos e decisões 
proferidas no feito. 

Outrossim> requer o levantamento do crédito já 
depositado nos autos em favor da requerente, expedm.do-se a competente 
gma. 

N. termos, 
p. deferimento. 
De I para Porto Feliz> 07 de janeiro de 200 

Praça Guanabara, nº 100, Bairro Bn)sil - Jtu/SP. CEP 13.301-499 
Fone/Fax - (11) 4022-8046 
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Certif ico e dou t é qWJ, doaentl'anhei o documento 

que ae enQontrava aooatado a esta tolha, Pll'ª ea 
ou.rtá-lo noe 1.1toa de FrO'Ju.raçio • 

de 200J. 
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CONSTITUIÇÃO DE' SOCIEDADE 

QUOTAS DE RESPONSABILIDADE LIM 

MAGGI CAMINHÕES LTD . 

ANTONIO APARECIDO MONTEIRO O (Cédula de ldentidade-RG 

tt,;. -·.Qro. 6.735.647-SSP/SP e CPF/MF nro. 795.040.008-00), brasileiro, casado,,, 
· , .. ~ 

comerciante, residente, .em ltu/SP, à Rua Adelino Xavier da Silveira, nro. 105, Jd. 

-- ··'--~ Santa Rosa; 2) · ANTONIO DE JESUS FRANCISCHINELLI (Cédulii de 

ldentidade-RG nro. 11.871.119-SSP/SP e CPF/MF nro. 619.402.918-87 ), 

brasileiro, separado judicialmente, comerciante, residente em ltu/SP, à 

Alameda Cinderela, nro. 365, Terras de São José, entre si, livres e de 
4,__(ei.. 

comum acordo, decidem pela constituição de uma sociedade de natureza 

mercantil e por quotas de responsabilidade limitada, a qual reger-se-á 

pelas disposições legais aplicáveis, em especial do Decreto Federal nro. 3. 708, 

de 1.0 de janeiro de 1919, e pelas cláusulas seguintes, pelo que 

mutuamente aceitam e outorgam: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

DENOMINAÇÃO SOCIAL E PRAZO DE DURAÇÃO 

4 cn.-iA.tatlA nir,orA "nh A <IAnnminllt:ftn "'""'"111 
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CLÁUSULA SEGUND 

SEDE SOCIAL E FILIA 

A sociedade terá sede 

social e administração no município no Estado de São Paulo, na 

~ , dovia Santos ~u~ont, Km. 22,900, conjunto 01, poden~.º futuramente e a 

critério de seus quotistas, instalar, manter e encerr~belecimentos filiais. 

CLÁUSULA TERCEIRA 

OBJETO SOCIAL 

O objeto social da empresa será a 

...,p:ploração por conta pr do ramo de cpmércio e importação de 

caminhões, peças e ace a prestação de serviços de oficina 

mecânica e funilaria. 

CLÁUSULA QUARTA 

CAPITAL SOCIAL 

O Capital Social subscrito e integralizado é 

de R$ 100.000,00 ( Cem Mil Reais ), divldido em 100.000 ( Cem Mil ) quotas 

sociais, de valor nominal igual a R$ 1,00 ( Um Real ) cada uma, que os quotistas 



, 50.000 ( Cinquenta Mil ) 

quotas sociais, no valor de · R$ 50.000,00 
/ 

inquenta Mil Reais ) ; 

2) Para Antonio de Jesus Francischinelli, 50.000 (Cinquenta Mil ) quotas 

sociais, no valor de R$ 50.000,00 ( Cinquenta Mil Reais ). 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

Em conformidade com as 

disposições do Decreto Federal nro. 3. 708, de 1 O de janeiro de 1919, i 

responsabilidade dós quotistas é limitada à importância total do capital 

social da empresa. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

A cada quota social corresponderá o 

--1Jireito a um voto nas deliberações dos qUo~tistas. 
! 

CLÁUSULA QUINTA 

CESSÃO DE QUOTAS SOCIAIS 

Nenhum dos quotistas poderá 

alienar no todo ou parcialmente, suas respectivas quotas sociais, em favor de 

terceiros, sem o prévio e expresso consentimento dos demais ' 

/ i 

U-, 
consócios, os quais deverão anuir no instrumento em que se consubstancie a 

operação, sob pena de nulidade, sendo-lhes assegurado, em ig~aldade de 
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preço e quisição da participação 

societária. 

PARÁGRAFO 

O quotista que desejar alienar no 

todo ou mesmo parcialmente suas quotas sociais, após integralizadas, 

~ deverá procede~ prévia comunicação escrita aos demais consócios, 

concedendo-lhes · prazo nunca inferior a 30 (trinta) dias ao exercício do 

direito de preferência à aquisição, indicando preço e condições de 

pagamento e nome de interessado se houver. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

A alienação de quotas sociais entre 

os próprios quotistas da empresa é totalmente livre. 

CLÁUSULA SEXTA 

GERÊNCIA, ADMINISTRAÇÃO E REPRESENTAÇÃO 

A gerência, a administração e a 

representação da sociedade serão exercidas pelos quotistas ANTONIO 

APARECIDO MONTEIRO DE CARVALHO, ANTONIO DE JESUS 

FRANCISCHINELLI aos quais são conferidos amplos e gerais poderes à 
\ 

prática e realização de todos os atos e operações sociais, ficanf, porém 



da denominação social MAGGI 

estranhas aos objetivos da empresa. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

O uso da denominação social 

~~GGI CAMINHÕES L TOA., à prática dos atos e operações sociais, 
"'- ~ 

ressalvados os previstos no parágrafo segundo desta cláusula, 

dar-se-à : 1) pela assiAatura individual de ANTONIO APARECIDO MONTEIRO DE 

CARVALHO ou ANTONIO DE JESUS FRANCISCHINELLI. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

Para a realização das seguintes 

operações o uso da denominação social MAGGI CAMINHÕES L TOA., dar-se-á 

obrigatoriamente, sob pena de nulidade, pela assinatura conjunta de 

·-
todos os quotistas : 

a)'compra e venda de bens imóveis; 

b) instrumentos de penhor e de hipoteca; 

e) endossos, avais e outras operações estranhas 

interesses da sociedade. 

CLÁUSULA SÉTIMA 
L 



1 
Cada quotista administrador terá 

direito a título de "pró-labore", a qu tia mensal que for fixada de comum 

acordo entr:e os quotistas da empresa, podendo ocorrer variações 

periódicas . 

....:....,t; -- -
CLÁUSULA OITAVA 

- EXERCíCIO SOCIAL E RESULTADOS 

O exercício social da empresa 

compreenderá período de 12 (doze) meses e coincidirá com o ano civil, 

devendo, assim, em 31 de dezembro de cada ano ser levantado o balanço 

- -< -patrimonial e demais demonstrações financeiras exigidas legalmente. Os 

lucros líquidos apurados em cada exercício social poderão ser distribuídos entre 

os quotistas, ou serão destinados a formar reservas ou provisões especiais, 

ou ainda permanecerão retidos em lucros acumulados para futura 

destinação. Na hipótese de ocorrência de prejuízos no término de algum 

exercício social, eles poderão ser rateados entre os quotistas, ou serão 

compensados com lucros acumulados existentes ou que venham a ser 

apurados em exercícios subsequentes. Ocorrendo distribuição de lucros ou 

rateio de prejuízos entre .(P quotistas, será procedido 

proporcionalmente ao número de quotas sociais integralizadas que cada 
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PARÁGRAFO 

primeiro exercício social 

encerrar-se-á em 31 de dezembro de 1.997. 

CLÁUSULA NONA 

FALECIMENTO OU INCAPACIDADE DE QUOTISTA 

Em caso de falecimento ou 

incapacidade de quotista a sociedade não se dissolverá, tendo 
• J 

prosseguimento normal de suas atividades com os remanescentes e com o 

:=-representante do incapacitado ou com o inventariante do espólio. Após 

término do inventário dos bens deixados pelo falecido, aqueles que 

receberem quotas de capital da sociedade deixadas pelo "de cujus" serão 

admitidos como quotistas. E caso tais herdeiros ou cônjuge meeiro não 

desejarem ingressar na empresa como quotistas, receberão sua parte nas 

condições que forem estabelecidas de comum acordo na época, e o montante 

será apurado em balanço que deverá ser levantado no prazo de até 60 

(sessenta) dias da data do óbito. Durante todo tempo de duração do inventário .~ 

ou da interdição de quotista, a sociedade será administrada pelo sócio~ 

remanescente na forma prevista na cláusula sexta e seus oaránr~fn~ ·' 
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CLÁUSUL 

A sociedade somente se 

dissolverá nas hipóteses previstas em lei, ou por vontade dos quotistas. Para 

~--:a liquidação s~r~ nomeado um liquidante, devendo o patrimônio líquido 

apurado ser rateado entre os quotistas proporcionalmente à participação 

de cada qual no capital social da empresa à época do evento. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
., 

As situações não previstas neste 

instrumento particular, serão reguladas pela legislação vigente aplicável, 

elegendo as partes contratantes com expressa renúncia a outro qualquer por 

mais privilegiado que seja, o FORO da Comarca de ltu, Estado de São Paulo, 

para dirimência de lide que deste decorra. 

E por estarem assim justas e 

contratadas, as partes assinam o presente instrumento, obrigando-se a 

cumpri-lo em sua íntegra, assinando-a também duas testemunhas a todo o 

convencionado assistiram em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, com a 

primeira via sendo destinada ao competente arquivamento e registro na Junta 



. .------ . / . 

em crimes previstos em lei que os 

constante deste instrumento particular. 

ltu, 01 de Setembro de 1997. 

O~· 
Antonio Aparecido Monteiro de 
Carvalho 

,...-SPF/MF:- 795.040.008-00 . . 
R.G.: 6.735.647-SSP/SP 

Testemunhas:-

o cio Benedetti 
PF/ : - 065.696.198-88 
. .: 15.752.077-SSP/SP 
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AL TERACÃO DE CONTRATO SOCIAL 

li li l l li 111111111111111 

~ J -
MAGGI CAMINHÕES L TOA. 

CNPJ/MF.: 02.186.407/0001 -80 

Pôr este instrumento particular: 1) 

ANTONIO APARECIDO MONTEIRO DE CARVALHO (Cédula de ldentidade-RG nro. 

~ 6.735.647-SSP/SP e CPF/MF nro. 795.040.008-00), brasileiro, casado, 

comerciante, residente em ltu/SP, à Rua Adelino Xavier da Silveira, nro. 105, Jd. 

Santa Rosa; 2) ANTONIO DE JESUS FRANCISCHINELLI (Cédula de 

ldentidade-RG nro. 11.871 .119-SSP/SP e CPF/MF nro. 619.402.918-87 ), 

brasileiro, separado judicialmente, comerciante, residente em ltu/SP, à 

Alameda Cinderela, nro. 365, Terras de São José, na condição de quotistas 

representantes da totalidade do capital social da sociedade pôr quotas de 

-..!"' responsabil idade limitada, que gira sob a denominação social de MAGGI CAMINHÕES 

L TOA. , com sede em ltu/SP, em conformidade com o instrumento de constituição de 01 

de setembro de 1.997 e última alteração de contrato social de 31 de julho de 2.001 na 

Junta Comercial do Estado de São Paulo sob n.o 35214749079 e 157.602/01-1 pôr 

de_spachos proferidos em sessões de 01 de outubro de 1.997 e 06 de agosto de 2.001 , 

tendo como NIRE 35214749079, entre si, livres e de comum acordo, decidem promover 

nova alteração no contrato social vigente da sociedade, o que mutuamente aceitam e -
outorgam, a saber: 
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Acrescentar ao objeto social da e fil ial de 

ltapetininga/SP as atividades de Comércio e lmportaçã microonibus, 

chassi de caminhões, onibus e microonibus, locação d · nibus e microonibus, as quais 

não se enquadram na lei n.o 6099/74. 

li 

~rn conseqüência das mudanças ocorridas os sócios acima descritos 

resolvem consolidar as alterações societárias ocorridas após o contrato social, ficando a 

redação do mesmo, c-0nforme a seguir: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

DENOMINAÇÃO SOCIAL E PRAZO DE DURAÇÃO 

A sociedade girará sob a denominação social de MAGGI CAMINHÕES 

L TOA. , e sua duração será por prazo indeterminado. 

CLÁUSULA SEGUNDA 

SEDE SOCIAL E FILIAIS 

A sociedade tem sede social, administração e foro legal na cidade de ltu, 

no Estado de São Paulo, na Rodovia santos Dumont, Km. 22,900, conjunto 01 , 

podendo futurament.e e a critério de seus quotistas, instalar, manter e encerrar 

estabelecimentos filiais. 

PARÁGRAFO ÚNICO 

FILIAL 1 - Com sede em ltapetininga no Estado de São Paulo, sito à Rua Maria 

Plens, n.o 650, Bairro Bela Vista, para a atividade de comércio e importação de 

caminhões, onibus e microonibus; chassi de caminhões, onibus e microonibus; peças e 

acessórios; prestação de\ serviços de oficina mecânica e funilaria; e locação de 
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capital de R$ 1.000,00 (Urri· • M~·Raiis,.·excil!.lsivamente 

CLÁUSULA TER 

OBJETO SOCIAL 

A empresa tem pôr exploração as atividades de: comércio e importação de 

caminhões, onibus e microonibus; chassi de caminhões, onibus e microonibus; peças e 

acessórios; prestação de serviços de oficina mecânica e funilaria; e locação de 
~~' .· ~ 

caminhões, onibus ~ microonibus, as quais não se enquadram na lei n.o 6099/7 4. 

CLÁUSULA QUARTA 

CAPITAL SOCIAL 

O Capital Social subscrito e integralizado é de R$ 560.000,00 (Quinhentos 

e Sessenta Mil Reais ), dividido em 560.000 (Quinhentos e Sessenta Mil ) quotas 

sociais, de valor nominal igual a R$ 1,00 ( Um Real ) cada uma, indivisíveis em relação 

a sociedade e assim distribuídas entre os quotistas: 

1) Para Antônio Aparecido Monteiro de Carvalho, 280.000 (Duzentos e Oitenta 

Mil) quotas sociais, no valor de R$ 280.000,00 (Duzentos e Oitenta Mil Reais); 

2) Para Antônio de Jesus Francischinelli, 280.000 (Duzentos e Oitenta Mil) 

quotas sociais, no valor de R$ 280.000,00 (Duzentos e Oitenta Mil Reais). 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

Em conformidade com as disposições do Decreto Federal nro. 3.708, de 

1 O de janeiro de 1919, a responsabilidade dos quotistas é limitada à importância 

total do capital social da empresa. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

A cada quota social corresponderá\ direito a um voto nas deliberações dos 
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CLÁUSULA QUINT 

CESSÃO DE QUOTAS 

Nenhum dos quotistas poderá alienar 

respectivas quotas sociais, em favor de terceiros, 

parcialmente, suas 

o prévio e expresso 

consentimento do demais consócio, o qual deverá nuir no instrumento em que se 

consubstancie a _operação, sob pena de sendo-lhe assegurado, em 
,~ . 

igualdade de preço e condições, o direito de preferência à aquisição da participação 

societária. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

O quotista que desejar alienar no todo ou mesmo parcialmente suas 

quotas sociais, após integralizadas, deverá proceder prévia comunicação escrita 

ao demais consócio, concedendo-lhe prazo nunca inferior a 30 (trinta) dias ao 

exercício do direito de preferência à aquisição, indicando preço e condições 

....::i-tle pagamento e nome de interessado se houver. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

A alienação de quotas sociais entre os próprios quotistas da empresa é 

totalmente livre. 

CLÁUSULA SEXTA 

GERÊNCIA, ADMINISTRAÇÃO E REPRESENTAÇÃO 

A gerência, a administração e a representação da sociedade serão exercidas 

pêlos quotistas ANTONIO APARECIDO MONTEIRO DE CARVALHO e ANTONIO 

DE JESUS FRANCISCHINELLI aos quais são conferidos amplos e gerais poderes 

à prática e realização de todos os at~ e operações sociais, ficando, porém sob 

'\ 
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denominação social MA001• ·CAMIN • ES· •Lt.[3A, 

aos objetivos da empresa. 

O uso da denominação social MAGGI CA L TOA , à prática dos atos 

e operações sociais, ressalvados os previstos no parágrafo segundo desta cláusula, 

dar-se-á pela assinatura individual de ANTONIO APARECIDO MONTEIRO DE 

CARVALHO ou ANTONIO DE JESUS FRANCISCHINELLI. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

Para a realização das seguintes operações o uso da denominação social MAGGI 

CAMINHÕES L TOA, _dar-se-á obrigatoriamente, sob pena de nulidade, pela assinatura 

conjunta de todos os quotistas: 

1) Compra e venda de bens imóveis; 

2) Instrumentos de penhor e de hipoteca. 

3) Endossos, avais e outras operações estranhas aos interesses da sociedade. 

CLÁUSULA SÉTIMA 

REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES 

Cada quotista administrador terá direito a título de "pró-labore", a quantia 

mensal que for fixada de comum acordo entre os quotistas da empresa, podendo 

ocorrer variações periódicas. 

CLÁUSULA OITAVA 

EXERCíCIO SOCIAL E RESULTADOS 

O exercício social da empresa compreenderá período de 12 (doze) 

meses e coincidirá com o ano civil , devendo, assim, em 31 de dezembro de cada 

:~,~,:~: .~e_v_~:~:~~- º~~~la:~~ .,:atr\onial ... ~. demais demonstrações financeiras 
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distribuídos entre os quotisfas, • "ü 

especiais, ou ainda permanecerão retidos em lucros I acumulados , 

destinação. Na hipótese de ocorrência de prejuíz7 0 término de algum exercício 

social, eles poderão ser rateados entre os quotistas, ou serão compensados com 

lucros acumulados existentes ou que venham a ser apurados em exercícios 

subsequentes. Ocorrendo distribuição de lucros ou rateio de prejuízos entre 

os quotistas, será procedido proporcionalmente ao número de quotas sociais 

integralizadas que cada beneficiário possuir. 

CLÁUSULA NONA 

-
FALECIMENTO OU INCAPACIDADE DE. QUOTISTA 

Em caso de falecimento ou incapacidade de quotista a sociedade não se 

dissolverá, tendo prosseguimento normal de suas atividades com o remanescente e 

com o representante do incapacitado ou com o inventariante do espólio. Após término 

do inventário dos bens deixados pelo falecido, aqueles que receberem quotas 

,_____.,, de capital da sociedade, deixadas pelo "de cujus" serão admitidos como quotistas. E 

caso tais herdeiros ou cônjuge meeiro não desejarem ingressar na empresa como 

quotistas, receberão sua parte nas condições que forem estabelecidas de comum 

acordo na época, e o montante será apUrado em balanço que deverá ser levantado no 

praz'o de até 60 (sessenta) dias da data do óbito. Durante todo tempo de duração do 

inventário ou da interdição de quotista, a sociedade será administrada pelo 

sócio remanescente na forma prevista na cláusula sexta e seus parágrafos. 

CLÁUSULA DÉCIMA 

DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE 
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DISPOSIÇÕES G RAIS 

As situações não previstas neste instrumento serão reguladas 

pela legislação vigente aplicável, elegendo as partes contratantes com expressa 

renúncia a outro qualquer por mais privilegiado que seja, o Foro da Comarca de ltu, no 

',;;_....'Estado de São Paüio, para dirimência de lide que deste decorra. 

Os sócios declaram que não estão incursos em nenhum dos crimes previstos 

em lei que os impeçam de exercer atividade mercantil. 

E pôr estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente 

instrumento, obrigando-se a cumpri-lo em sua íntegra, assinando-a também duas 

testemunhas a todo o convencionado assistiram em 03 (três) vias de igual teor e 

forma, com a primeira via sendo destinada ao competente arquivamento e registro 

~.:; na Junta Comercial do Estado de São Paulo. 

ltu, 02 de Dezembro de 2002. 

o~ 
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Testemunhas:- dS3onr 

fiel.OU:\alàe:::F1emjci~3TTI:mettr~~ 
~-=--065.696.198-88 

. 7Fi? íl77-SSP/SP 

ClJ cxft<: 
César Rodrigo Gatti 
CPF/MF:-255.488.048-47 
R r, · ?7 ~&:;A Q()()_ ?_C!C!D/C!D 
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D3 S :S N T rl A N R . . M :3 1'T T O 

Certifico e dou f é que , desentranhei o docu...:1ento 

que se encontrava acostado u esta folha, peµ-c::.. en 

C·...1.r tá- lo nos a. u tos de )?r o c:uraç ão • 

} . Feliz , 14 de fevereiro 

J _ 
de 2003. 

3 sc:evente 

... 



EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA 

CÍVEL DA COMARCA DE PORTO FELIZ/SP. 

PROCESSO n° 393/98 

., . 

<' 
.:: 

(. 

,si, 
<S> 

A.S.P. EXTINTORES LTDA, ~ 
,s, 
,s, 

pessoa jurídica estabelecida na Rua Cel. Nogueira Padilha, n° 851, na Cidade de Sorocaba, - SP, inscrita no s-
u... 
,:.:: 
.:.. 

C.N.P.J. sob o nº 45.405.404/0001-01 (doc.01), neste ato representado por seu advogado, nos termos do ..... 
,s, 
C""J 

instrumento de mandato (Doc.02) que segue em anexo com a respectiva guia GARE devidamente recolhida 

(doe. 03), vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência nos supramencionados autos da 

CONCORDATA da empresa PORTO BLOCO ARTEFATOS DE CIMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, 

..... 
C""J 
,s, 
,s, 
ru .... 
,s, 
'<t' .... 
1 

cu 
..... ...... 
Ct::: 
.:... 

em trâmite por esta r. Vara e Cartório afeto, requerer a expedição da competente guia de levantamento f$ 

do depósito, efetivado em favor do adimplemento do crédito discriminado ás fls., devidamente corrigido e 
...:::r -.. 
· acrescido dos juros legais, bem como a juntada de todos os documentos que menciona e enumera. 

Outrossim, requer-se que referida guia de levantamento seja expedida em nome do procurador 

Dr. Angel Pumeda Perez, OAB n° 163.499/SP, ~ Sra. Camila Zanchetta Moraes, portadora do 

RG n° 41.602.913-9, que fica autorizada a retirar a referida guia e prosseguir até final levantamento. 

TERMOS EM QUE 

PEDE DEFERIMENTO. 

ÁNGEL PUMEDA PERE 
OAB/SP 163.499/SP 

1 



DE S 3 N T R A N H h ME N TO 

Certifico e dou f é que , desentranhei o docUG1ento 

que se encon tra va acostado a esta folha, PEil'ª e~ 

c<J.rtá-lo nos tJ.utos de f rocu..,.>ação . 

P .Feliz, 14 de fevereiro de 2003. 

Esc.ced, 



__... -



~· () 
;;'J 

<. 
r! 
ô, -

Sorocaba1 .08 4e 

:,,. So ro ..:.br . 

' ) 
i 



"""'-' ':,. .... - D E S 3 N 11 R .!i. ~T .:I A ~J E 1. 
1r O 

Certifioo e dou~ q_ue, nesta dt.1.ta , de :-3entranhei o 

dc,cumento que se e __ contrava acostado a esta folha, 

Dªr<-4 encart~-lo nos autos de Procurações . 

P .Feliz, 
14 de~~eiro de 2003. 

Escrevente 



·, 

"5-

BÁRRIOS ADVOCAC$ 

EXMO(a). SR(a). DR(a). JUIZ(a) DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DA 
COMARCA DE PORTO FELIZ 

.. . ·' 

.. ,~) 

' ·-
,;;· ..... 

e. ' 

,·,~ 

393/98 

PORTOBLOCO ARTEFATOS DE CIMENTO E CONSTRUÇÃO CML LTDA., por 
seu Advogado, vem a presença de V.Exa., nos autos de CONCORDATA 
PREVENTIVA que interpôs para pugnar pela autorização judicial de alienação 
de b~ consistente no veículo Volkswagen, modelo 24-220, ano e modelo 
1993, Diesel, chassi 9BWYTAK7PD807260, que se encontra danificado e 
queimado, avaliado, no máximo, em R$ 18.200,00, conforme documentos 
acostados, requerendo-se que os credores, o Sr. Comissário e Ministério 
Público manifestem-se, destacando-se que os valores auferidos destinam-se 
exclusivamente a quitação dos débitos da concordata, inclusive honorários do 
Sr. Comissário, via depósito judicial por conta do adquirente, inexistindo 
qualquer outro objetivo, aguardando-se o necessário 

Salto, 28, janeiro, 2.003 

Cláudio Amauri Bárrios 
ADVOGADO 
OAB 63623 ... -· 

DEFERIMENTO 



CARMO 
PENSANDO EM VOCÊ 

A 
PORTOBLOCO ARTEFATOS DE CIMENTO E CONST. CIVIL 
LTDA. 
Porto Feliz - SP. 

Prezados senhores: 

CARTA DE AV ALIACÃO DE VEICULO 

-'· 
Servimo-nos da presente para passar aos mãos de V.S. a avaliação do caminhão marca 
Volkswagem Modelo 24220 - ano 1993/1993 - placa BIS-5198 - chassi 
9BWYTAK7PD807260, com documentação mecânica operacional, encontrando-se 
queimado e danificado os seguintes itens: 

CABINA, MOTOR, ACESSÓRIOS, PARTES ELÉTRICAS, MANGUEIRAS 
HIDRÁULICAS, E BETONEIRA 

VEICUW A V ALIADO EM R$.18.000,00 (DEZOITO MIL REAIS) no estado em que se 
encontra! 

Sem mais, subscrevemo-nos mui, 

- M~ 

HELVECIO CORTIJO OUVEIRA 

V~fcu!os O Km. Usados, Financiamento - Tef.: 7823.0040 
Moveis, Presentes, Eletro-Oomésticos - T ef.: 7822-6833 
Material D I Construção- Depósito Central - T ef.: 7822-3209 

Material p/ Construção· Filiais - T els.: 7822-4130/7824-6207 
P~ças Nacionais e Importadas, Oficina - Tel. 7823-1730 
Gas I ~gua "!!~e~a_l .- _ Tels: 7822-5424 / 7823-1234 

~ 1 ~ ~""~ "'~U:I"\ 



L. 

H.D. Caminhões 
CNPJ Nº 02 917 894/0001-04 Inser. Est. Nº 554 027 870 119 

Comércio de Veículos usados, Serviços de Estacionamento e Manutenção 
Rua Projetada, 11 - Jardim Brasil - Porto Feliz I SP 

CARTA DE AVALIAÇÃO 

Para simples efeito de avaliação, avaliamos o veículo marca: Volkswagen, 

modelo: 24-220, ano de fabricação: 1993, ano de modelo: 1993, combustível: 

Diesel, que se encontra com avarias na parte elétrica, cabine e motor queimados e 

possuindo os seguintes itens: Betomeira. No estado em que se encontra, têm seu 

valor estimado em R$ 18.200,00 ( dezoito mil e duzentos reais). 

Obs.: A fuma acima descrita, não possui nenhum interesse de compra no veículo 

avaliado. 

Sem mais, Atenciosamente 

Porto Feliz, 27 de janeiro de 2003. 

H.D. Caminhões 

r ., 
74 240 573 / 0001- 29 

H E LIO DIANA ME 

RUA AlTINO AR A N Tl:S, ·:no 

L 
CENTRO - C EP 11;1 s •n·r,oo _J 

~ OR TO FELIZ - SP 



'3i1' JUSTO&CIA.LTDA.------

GUARULHOS, 23 DE JANEIRO DE 2.003 

À 

PORTOBLOCO ARTEFATOS DE CIMENTO E CONST. CIVIL LTDA. 

A/C: - EV ALDO 

REF. AVALIAÇÃO DE VEÍCULO 

Vimos pelo presente informar V.Sas., que o caminhão Marca VW, modelo 

24.220, placas BIS 5198, Chassi 9BWYTAK7PD807260, Ano 1993, com a cabine, motor, 

parte hidraulica da betoneira totalmente danificada devido incendio e que seu valor no 

estado em que se encontra é de R$ 14.000,00 (Quatorze Mil Reais). 

- , Sem mais apresentamos cordiais 



~ .. , ' . 

~ ~, . . 
: 1,. ~ .,. ,\ 
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EXAMES REQUISITADOS: 

HUF;:I~:; r:·EGOl:;:ETTI 
DEI ... EUhDO DE POi ... IC::It, rITUl ... hr;: 
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DADOS DO VEICULO: CAR/CAMINHAO r~c rn~~RA, 
1993 , DE COR BRANCO, DE PLACAS BIS 5198 -

D I!:>;i:::i. .. !' tiHü E 
POffíO FEL. I Z./~:;F' !ó 

9BWYTAKT7PD807260. 

c:on d :i. c:;,10 

Com p,,1 n,:CE· ne!:,- t.;1 DE· 1 f!.•(i a e: :i. ,,1 o ~:> ;·· .. L.u :i. \,; F ê'I b :i. o 
cie representante legal cia empresa acima 

not i e :i. i:1i"ldD i:'1 tH.\ tOI'' :i.d,,·1di-:-:• Pol j_ c:i. i:'11 i'.jl.lE· o V<·:!'Í. C:i.ll o i:1C :i.m,:1 
!::,1::-:, i·:-:•nvo.l. V<:'!!\.\ 

l"fi:'I 

" E eh :i. n e: ,,11•· :i. o l " !' 

i·:~m acidente cie transito com vitima 
rodovia Marechal Roncion, proximo 

situada no munic:ipio de Itu/SP; 

hmb;,·o!::,:i.o 
m1::-:·n e :i. on ,,1 d,,•. ,, 

m!·:,·n e :i. on ,,1cl o 

no d], i:'<. 

:i. n cl u !,; t 1·· :i. c't 

OCOl'ºl''P CjUi·:! 
referido veic:ulo fora trazido ate a garagem da referida empr esa 
para reparos , que apos o funileiro efe~uar servicos cie solda na 
cabine, houve um inc0na: o na mesma, a qual fic:ou toda danific:8cia 
devido ao fogo; quf re~0ricio inc:endio supostamente tenha ocorrido 
d(·:·:V :i. d D o E1qt1f::C :i. rf,:·ryt:o Çj (·:: 1" i:'1do pE• 1 o ili i:'1 C:i:'1 I'' :i. C:C< f-:·m ê't J <JUffl C:Dff:j::<Ol"l i(·:·n t ·c· OI.\ 

m,,1tr:-1··:i.,,11 . e!,,,. c:r,:i:(,.hE·!, 1··E·!::-ult,,1ndo· .. ·l h<i~ i,;upofü'l'.c1mPnt<·,:· um cui"to;; q \.l(·,:· 

(:1 <·:·:_'·:_' :i~ <~: e:• , .. <::' .. _ ... '.'. r.'11[ ./:. <~- ,~1 _. e: ':.1 I:~:'.: n <~:: .. '.:~·E·. _E:r~ c:<::'.n, ·~. v:_•'.11r .. , -~:º':'. '.'.'. .. /:<::: ·l:.c:: i:· <:: :i. e!~-'(')•'' ,:'1 m<·,:•!::-i!'>i:t 
r.1Lc:d.sul.1 .:,<·:.'! 1<.1<.s/il..t.~p:::· ,~.I. l.u .c!.:1 !,>01 u1l1<:t , 1.I c:1 u~.:' «111<.u fuud~,.,J.u .1. }~ ci .. 

/ , . t2 / 
,,1 !::-:::- :i. n ,:'1 :; .... ,t .. f: .. .. _ .... ... · ......... .... /.~ _ _; _____ ................................................. . 

/ 
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ºEXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA 

CÍVEL DA COMARCA DE PORTO FELIZ/SP. 

PROCESSO n° 393/98 

-- -~ 

VERTICAL COCRETOS L TDA, 

pessoa jurídica estabelecida na Rua Prof. Eugenia Teani, n° 160, no bai rro Jardim Benoá, São Paulo, - SP, 

inscrita no C.N.P.J. sob o n° 65.693.194/0001-01 (doc.01), neste ato representado por seu advogado, nos 

termos do instrumento de mandato (Doc.02) que segue em anexo com a respectiva guia GARE devidamente 

recolhida (doe. 03), vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência nos supramencionados autos da 

CONCORDATA da empresa PORTO BLOCO ARTEFATOS DE CIMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, 

em trâmite por esta r. Vara e cartório afeto, requerer a expedição da competente guia de levantamento 

~-9....depósito, efetivado em favor do adimplemento do crédito discriminado ás tis., devidamente corrigido e 

acrescido dos juros legais, bem como a juntada de todos os documentos que menciona e enumera. 

Outrossim, requer-se que referida guia de levantamento seja expedida em nome do procurador 

Dr. Angel Pumeda Perez, OAB nº 163.499/SP, e.M Sra. Camila Zanchetta Moraes, portadora do 

RG n° 41.602.913-9, que fica autorizada a retirar a referida guia e prosseguir até final levantamento. 

TERMOS EM QUE 

PEDE DEFERIMENTO. 

ANGELPUME~REZ 
OAB/SP 163.499/SP 

-· 
:'º ,'': 

- t .. 

ç- . 

. " 
A 

: ' 



,.: 
~ : D E E E N T rl A N H A M E J T O 

Certifico e dou íe que, nesta data, de sentranhei o 

documento que s e e ~contrava acostado a esta folh~ 

para enoart~lo nos a utos de Procurações. 

P . Feliz, 14 ae f egereiro de 2003. 

J, , 
Escrevente 
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CONTRATO SOCIAL 

Pe l o pres e nte i ns t:r·urne n to; 
. t 

(. 

l. 

Synêsio Paes de Barros Neto , L>r-::ts ilei r o , divorc.i a do, 
.=:rngenhe J r·o 
~3 . 343 .86? 
residente 
Pa ulo CEP 

clvi l, p n1· 1:a<ln1· <"lr1. c&dulé~ de ide nt i dade n . 
e ,-e~.ri~. t nldo 11 0 CPF sob o n .. 234. 375. 378·-49 ; 
a Av. Mar. uco , 5lf3 Apto 64 - São Paulo São 
045??;--oot <-' 

Waldemír Ca rdos o Perei r a ., br ·,isileir·o .. casado,, técnico e m 
geo l ogia , pnrtndor· <ln. cédulfl <I~') idPnt:i<lade n. 8.156 . 843 e , 
r·egístn:1 do no CPF. s nb o n . 7M3 .764 .. 38fl-·72, res ident~e a Rua ' 
Ange J :i na Vassor~~li f.r·c: n.L ·in, 103 -· São Be rnardo · do Campo -
S~o Pa ul o CEP 09725- 360 . 

tenr entre s i justo F-? cu 11t.1·atado c on~;,tit1.d 1· 
c i "V i 1 por c:oté1s d e ,· espons abi 'l i.dade l irni tada, 

1 J à I
·. ,, 1 . . • • 

pe as e . us u fi. ~"> e c:o nq u;:o es a ::;.eq u 1 r·: 
~ . ; 

Clàusula Primeira 

uma soci e dade 
que , se rege r ã 

A e mpres a g i rarã sob ~ Ra z ão Sncla l de 
Participações s/c Ltda 

Vertical 

t 2

\ :l:~:~l:~8

:n: pn:: ~·a ser)i. a nu a .. l olifo Me ndes Junio r , 8 4 
( ;·· andar· s a. la 3 - Franci sc:o Mo r·nto ·- S P C[;P 0 7 800-0°00 , 

,~ Clàusula Te~ce ira J 

l , · "i .. 

1 

' . 

. . _:;;,,,. · _i} .'0 objeto socia l con~, t:i L:u i na p,..t r· tl c ipação em 
· ((lrnpresas, pre::> taçf~o dr:~ sE• rvi.ços de adm:inist:r·aç,io e locação 

--;=,-·'·"' ·· ·· :.l-Je- ',,b eris rnôvei s por co nr.;,1 p r·õpr· i t-.1 e df~ t ercei'ros e 
adth1°1J·is.t.:ração de b E:• ns irnt,veit; po r· conl:a de tercei.-'1--os. · 

.• .·. 

~ 

Clàusul, _Quarta 

O C~>Í ta l da soc.i.e dad E~ é de CR$200. 000, 00 ·:,e duz e n t o s 1 

cruze iros r ea i s ), e m 200 
mil c ruze i ros reai s ) caria uma, 
seg u i n\e· f o r ma pe l os s6cius: 

Synàsio Paes de Ba r ros Neto 199 cotas 

Waldemir Cardoso Perei r a 1 !COta 

TOTAL 

1 ··-

1\ 

(' 



'· . l 

Clâusula Quinta 

A responsabilidade dos sócios se limita 
cap ital social, nos termos da legislação em 

Clâusula Sexta 

~ 

~ 
a . tota 1 i da d:; ln , 
vigor. l}" 

A i ntegra lização do capital e feita neste ato, em moeda 
corrente do pa i s . 

Clâusula Sétima 

O p r azo de duração da sodiedade ê por tempo indeterminado. 

Clâusula Oitava 

Ê expressame nte vedado a venda ou cessão de cotas a 
tercei r os , estranhos a sociedade, sem que pr imeiro seja 
oferecida ao outro sócio, o qual terã preferência na 
aqui sição das mesmas, em idênticas condições. 

Clàusula Nona 

Os lucros e/ou prejuizos apurados e m balanço patrimonial no 
termino do exerclcio social, serão repartidos e ntre os 
sõcios , de acordo com suas participações societãrias. 
podendo os mesmos deliberarem para aumentarem o capital o u 
constitui rem reservas. 

Clâusula Décima 

O a no fiscal da sociedade termina e m 31 de dezemb r o de cada 
ano, em cuja data serã l evantado _ o balanço patrimonial e 
preparada as demo ns t rações financeiras da sociedade . 

Clâusula Décima-primeira 

A sociedade poderã se transformar a qualq uer temp o e m o utro 
tipo societ ãr i o, desde que não haja proibição espec i fica. 

Clâusula Décima- segunda 

As c l â usulas deste contrato podem ser alte r adas pelo s sóc i os 
a qua l q uer tempo, desde que com assinatu r a dos sócios. 

- Clâusula Décima-terceira 

A ger ê nc i a da sociedade, bem como a sua representa ção 
j udicial e extrajudicial me nte, ser ã exerc i da peio s6cio 
Synésio Paes de Barros Neto , isoladame nte. · 

~· 

... 1 

li o 
Q I 



r 'l'S' 
!~ a. 

l . 

1 

~ ~-! 
Clâusula Dêcima-quarta 

S

: }-,, ' i 
No caso de falecimento de um dos sócios, a soc iedade não ~ ., 
extingui rã, sendo transferidas as cotas do sõcio falecido 
aos herdeiros legl ti mos Jde{i ni"dos e fft ' 1~-. - com-as-vantagens e 
o nus do sócio fal.ec:ido. 1 ·; ;i · n:t,, , <J "Lnf111ií toh <111,.Jp1!l !}:,, oh~ll ;. ) 1 

1 
•. ~~ 1 l : , o 11 ~ .. , ,r, v , 1 . 

•· .., ... ~··· • .... , , .• ·...1 ·. r:,J 1 ;;, ' I "t Zlíro,;"·>'l i~li lil'll rni~le~!I 
_Glâust.Jla Dêcima-qü'inta 1, . ·· 1 11. , 0, ,.. Ao <' .. , • 

• • " J 1 • r, '1 
~: i ' '. ' . 

Nãó · h~vE!! ndo interesse j dos he rdei,ros ... ~m , p~ r;!}'\~ llfpe.r na 
sociedade, os · haverep "de oLlj os'';, .~~r.~o P?,_gos aos hêr~ei ros 
em . .12 prestações'. 1 ig'uais, ve ncendo a'· primeira · 'a '6 'ô " d'i.as a 
con:tar <:Ja ' data dó '·ence~ramento do balanço, . que se 1·e.JJantar 
e m virtude do evento ~ , . 1 

• • 1 

1 ! 
Clâusula Décima-sexta . ! 

Os sócios declaram sob pena da. lei .qu~ ·~ãb, e~tãb ' ih~~rl os em 
quaisquer dos cri mes p.revistos em - 1ei .,.::.ou . nas'.::.~rêstl-ições 
legais que possam impedi - los de exercer atividades 
merca ntis. 

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente 
instrumento de constituição de sociedade em 4 (quatro) vias 
de igual teor e forma na pres ença de 2 (duas) testemunhas . 

Francisco Morato. 2 8 de novembro de 1.993. 

Pereira 
r 11'11 • :J, l • ·.1 UthiJ! :1"0 ~? 

• • • ' < ~ • ..l:3T 
\f.1 ~1•:, O~HJtt,;\''l'.1 •t' 

1 • 1 nt ~ O 

Josias/ 8 

1 

!· 

~ / 

Rec. finas 
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JUCESP PROTOCOLO 

179031/01-6 

(§J N G U Li\R] 11111111111 ~ 111111 ~? 
~ 

• • 
VERTic,u:coNCRETOS I 
CNPJ/MF 65.693.194/000 _ 

• • • ••• • • .. . . . . . . .. ~ • • • • • •• • •• . ... . . . . . . ' 
• • • • • • • • • 

Synésio Paes de Barros Neto, brâsileiro, ·êâsado, engenheiro civil, inscrito no 
CPF/MF sob nº 234.375.378.-49, portador do RG. n.º 3.343.862 SSP/SP, 
residente e domiciliado à rua Salvador Garcia, 39, bairro Butantã, CEP 05503-
030,SãoPaulo, SP e Waldemir Cardoso Pereira, brasileiro, casado, técnico em 
geologia, inscrito no CPF/MF sob n. 0 768.764.388-72, portador do RG. n.º 
8.156.843 SSP/SP, residente e domiciliado à Rua Angelina Vassorelli Ercolin, 103, 

_.,. CEP 09725-360, São Bernardo do Campo, SP, neste ato representado pelo seu 
bastante procuradora nomeada por público instrumento de procuração lavrada no . 
livro nº17 tis. 46 no Cartório · do 1 ° Ofício Comarca de Jardim, MS, Ladislada 
Leite, brasileira, viúva, cabeleireira, inscrita no CPF/MF sob nº. 232.324.478-72 
portadora do RG. nº3.498.649-2 SSP/SP residente e domiciliada à Avenida 
Macuco, 518 apto. 64 Bairro Moema, em São Paulo, SP, únicos sócios 
componentes da sociedade por quotas de responsabilidade limitada denominada 
VERTICAL CONCRETOS iL TOA., com sede social à Rua Professor Eugênio 
Teani, nº 160, Jardim Benoá, Santana de Parnaíba, SP, devidamente registrada 
na JUCESP sob n.º 35.215.987.348 em 18.10.1999, resolvem de comum acordo, 
promover alterações contratuais, a saber: 

Cláusula Quarta 

O Capital Social que era de R$ 2.000,00 ( Dois Mil Reais ) fica elevado para 
R$ 200.000,00 ( Duzentos Mil Reais), dividido em 20.000 ( vinte mil ) cotas no 
valor nominal de R$ 10,00 ( dez reais ) cada uma, mediante aproveitamento .de 
Reserva Acumulada de Lucros no montante de R$. 138.105, 7 4 ( Cento e Trinta 
e Oito Mil Cento e Cinco Reais e Setenta e Quatro Centavos ),e R$ 59.894,26 
(Cinquenta e Nove Reais Oitocentos e Noventa e Quatro Reais e Vinte e Seis 
Centavos), a ser integralizada pelos sócios, em moeda corrente do país a 
concretizar-se no prazo de 12 (doze) meses da presente data, ficando assim 
distribuído entre os catistas: 

DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL ENTRE OS SÓCIOS : 

Synésio Paes de Barros Neto 19.900 quotas 

Waldemir Cardoso Pereira 100 quotas 

TOTAL 20.000 quotas 

~, 
' 

.... 

R$ 199.000,00 

R$ 1.000,00 

R$ 200.000,00 
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DESEN T.fiA NH A M B N TO 

Oertitioo e do\l~ que, nesta data, clesentranha1 o 

documento qua se eac:ont.rava &Qoatado a esta fol.b4 

,para en.oartL.lo noe &uiOe de ~ocni.raç6ea. 

P.Pel.1.z, 14 de te•ere~o de 200J. 

Eeor~ 
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BÁRRIOS ADVOCACIA 

EXMO(a). SR(a). DR(a). JUIZ(a) DE DIREITO DA PRIMEIRA V ARA CÍVEL DA 
COMARCA DE PORTO FELIZ °"'Z 3.3 

p;; 
1 ~~ -IJ ~ t1o'-

/\AQ~ o M~ 

f rf:,OJ o5 

393/98 

PORTOBLOCO ARTEFATOS DE CIMENTO E CONSTRUÇÃO CML LTDA., por 
seu Advogado, vem a presença de V.Exa., nos autos de CONCORDATA 
PREVENTIVA que interpôs para dizer: 

01. Consoante autorização judicial, houve alienação de veículo 
e da usina de concreto, ambos com depósito judicial. O primeiro quitando 
integralmente e o segundo com pagamentos parciais, inicialmente já 
efetivado. 

02. De outra sorte, informa que os créditos mensais estão 
disponíveis, pendente apenas ordem judicial para o devedor que efetive 
pagamentos via depósito judicial e/ou que a cobrança bancária seja realizada 
com o depósito exclusivamente dirigido ao feito, evitando-se quaisquer 
dúvidas quanto ao destinos dos valores. 



, 
BARRIOS ADVOCACIA 

02 

Assim, conforme documentos acostados, requerer-se que os credores, o Sr. 
Comissário e Ministério Público manifestem-se, sobre a forma de quitação das 
parcelas, reiterando-se que os valores auferidos destinam-se exclusivamente 
a quitação dos débitos da concordata, inclusive honorários do Sr. Comissário, 
via depósito judicial por conta do adquirente, inexistindo qualquer outro 
objetivo, aguardando-se o necessário 

DEFERIMENTO 

Salto, 04, fevereiro, 2.003 



PODER JUDICIÁRIO 
SÃO PAULO 

JUÍZO DE DIREITO DA PRIMEIRA V ARA DA COMARCA DE PORTO FELIZ/SP. 
,. 

Av. José Maurino, 252 - Centro, Porto FelizJSP. - CEP 18540 000. 

ALVARÁ JUDICIAL 

A Ora. DANIELA BORTOLIERO VENTRICE, MMa. Juíza de Direito, Titular, da 
Primeira Vara desta Comarca de Porto Feliz, Estado de São Paulo, na forma da 
Lei, Etc... · 

.. _ ATENDENDO ao requerido nos autos de 
CONCORDATA sob nº 393/98, requerido pela PORTOBLOCO ARTEFATOS DE 
CIMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, em trâmite por este Juízo e Seção Cível de 
Justiça, este Juízo autorizou a concordatária PORTOBLOCO ARTEFATOS DE 
CIMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA., com CGC nº 46.872.099/0001-12, na 
pessoa de seu representante legal., com sede na Av. Monsenhor Seckler, 1651, Vila 
América, Porto Feliz/SP., a VENDER Um VEICULO Mercedez-Benz, modelo L-1113, 
ano modelo 1973, chassi 34403212052677, placa CCZ 9416, com terceiro eixo e caçamba, 
por R$ 12.000,00 à vista, podendo a ora autorizadas praticar todos os atos necessários e em 
direito admitidos pelo presente alvará, mediante sua apresentação. O prazo de validade do 
presente alvará é de 180 dias .. CUMPRA-SE, na forma e sob as penas da lei. Porto 
Feliz, 16 de et rode 2002. Eu, _ · tunes Alves), Escrevente, o 
digitei. E eu, eL Ivan Anton 1li , · iretor de Serviço _9...sub -

---- .. 

Certifico e dou fé ser autêntica a assinatura 

da Dra. Daniela Bortoliero Ventrice, Mma. 

MM.Juíza de Direito, Trtular da 1ª Vara 



PODER _ JUDICIÁRIO 
SAO PAULO 

JUÍZO DE DIREITO DA PRIMEIRA V ARA DA COMARCA DE PORTO FELIZISP. 
Av. José Maurino, 252 - Centro, Porto Feliz/SP. - CEP 18540 000. 

ALVARÁ JUDICIAL 

A Ora. DANIELA BORTOLIERO 
VENTRICE, MM3 JUÍZA DA PRIMEIRA VARA DESTA COMARCA DE PORTO 
FELIZ, ESTADO DE SÃO PAULO, NA FORMA DA LEI, ETC ... 

ATENDENDO ao requerido nos autos de 
CONCORDATA sob nº 393/98, requerido pela PORTOBLOCO ARTEFATOS DE 
CIMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, em trâmite por este Juízo e Seção Cível de 
Justiça, este Juízo autorizou a concordatária PORTOBLOCO ARTEFATOS DE 
CIMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA., com CGC nº 46.872.099/0001-12, na 
pessoa de seu representante legal., com sede na Av. Monsenhor Seckler, 1651, Vila 
América, Porto Feliz/SP., a VENDER - Usina de Concreto usada modelo TIB, com Silo de 
100 toneladas, instalada em Capivari/SP., no valor de R$ 60.000,00, com pagamento da 
seguinte forma: entrada de R$ 10.000,00 e o saldo de 10 parcelas mensais fixas de R$ 
5.000,00, podendo o ora autorizado praticar todos os atos necessários e em direito 
admitidos pelo presente alvará, mediante sua apresentação. O prazo de validade do presente 
alv ' é 180 dias. CUMPRA-SE, na forma e sob as penas da lei. Porto Feliz, 16 de 

02. Eu,~aLúcia Alves), Escrevente, o digitei. E eu, 

-. -=-~--+---e~l. Ivan Antonelli), o· r de Serviço o 0 /"-· -
/ ~ 

CE 
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Porto bloco NOTA FISCAL - FATURA 

[iJ SAÍDA D ENTRADA 
Artefat11 de Clmeat1 e Clutrução CIYII Ltda. 

PORTOBLOCO ARTEFATOS DE CIMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTOA. 1NSCR1ÇÃO NO CNPJ oo EMITENTE 
Avenida Monsenhor Seckler, 1651 • Vila América· CEP 18540-000 • Porto Feliz· SP 

46
•
872

•
09910001

•
12 

2• VIA 
Fone/ Fax: (15) 262-6444 • ARQUIVO FISCAL 

,TUREZA DA OPERAÇÃO I C f

5
0 P

91 
' INSCRIÇÃO ESTADUAi. 00 SUBSTITUTO TA181/Ti\AIO INSCRIÇÃO ESTADUAi. 00 EMITENTE DATA LIMITE PARA EMISSÃO "G 3 'J:--

_0 _(_1 U_~~-Jl_t_1_· V~ Q~ I_I_U_0_b_1_· z~ i _Z_D_ d~ º ~~~~~~~~~~~~~~~~~-"-~~-5-54~·º-º_6_._44_7_._11_8~~~--~-00~ / 00~ / -00~~ ' {) ------

:STINATÁRIO I REMETENTE -----
ME/RAZÃO SOCIAi. 

,ano :ü Roberto Gonçalvas 1:iartins I 
INSCAIÇÃO NO CNPJ I CPF 

515 . 22íl . 61B- 15 

l.l.:..1 ?loria no Torres. 100 I 
BAIRRO I DlSTRtTO 

Ja . ·:1orb,) Geto I
CEP 

18 "i 4 0- 00 O 

DEREÇO 

INICIPIO 

orto 1\üi.z 
I FONE/FAX I 

U.F. ! INSCRIÇÃO EST AOUAI. 

S:P HG-13 . 264 . CS2 
,ruRA I N'OAFATURA I "'DA OUPUCATA TA OA EMISSÃO 

7 /12/2002 
NO. EsPECIAIS / OESCONTO I PRAÇA PAGTO. 

LOA POR EXTENSO 

(:Doz. ;~ i :IL H ::·;;~r s) -· = I -. • • • " ' "'1 - • , ~ • - • t " • , . .:.: ::...; , = , .... :.= . = -::..:: ~= ·· - = 

l,PAQO, ~-·- DESCR I ÇÃO 005 PRODUTOS C.S.T. UNID. QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL AlKl. 
I.C.M,S. 

,.-... 

\.- 1c.:: i:.i rJ.:ã o J:.~:)rC t:d e s Bn rz 1113 ilr10 0 

1!od ol o 197 3 , cor J\ Zul, placaG 
CCZ-9416 COL'.l. 32 oixo, chassi nQ 

34403212052677 01 12. 000,co 12. 000 , 00 

-
IIESTAÇAO DE SERVIÇOS 

'8CRIÇÃO DOS_ ~VIÇOS BASE CÁLC. LS.S.0.N. INSCR. MUNICIPAL 

3.1060.0161 ' 
VAI.OA 00 I.N.S.S. 

AÚO. 1.5.S.O.N. 

-- VAI.OA DOS SERVIÇOS 

ÁLCULO DO IMPOSTO 
SE OE CÁLCULO 00 'CMS ---~ VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO 00 ICMS SUOSTITUIÇÃO VALOR 00 ICMS SUDSTITUIÇÃ.O 

12. 00C , OO l VALOR TOTAL DOS PAOOIJTOS 

IIANSPORTADOR/VOLUMESTRANSPORTADOS 
lME I RAZÃO SOCIAL 

IOEREÇO 

JANTLDAOE I EsP(CIE 

ADOS ADICIONAIS 
ICALDAOBRA 

OUTRAS DESPESAS ACEssôRIAS 

I MAACA 

I 
FRETE POR CONTA 

1-a.MTEHTE 
2 • DESTINATÁAIO I MUNICIPIO 

CONTRATO 

MS NÃO RêlNCIOtHciA DO ICM$ N0$ TERMOS DO AAT. '4ij, INCISO li E Ili. DEC. 3311&'91 PEDIDO 
)TAS RSCAJS OE TRANSFERálclA PARA 08RA N' 

COOIOO 

..O.C08RANÇA 

BSERVAÇôES 
, . t :s: r,osi ·º eL.. Ju.izo r_,/ ].)~to . à<i e or:cora J J:;a 

VALOR TOTAL DO IPI 

[iJ I PLACA 00 VEicULO I U.F. ' INSCRIÇÃO NO CNPJ I CPF 

I U.F. ' INSCRIÇÃO ESTADUAi. 

I PESO BRUTO. 1 PESO ÚOUIOO . 

RESERVADO AO FISCO 

,Çl) 
"-tl . 
r-
,(\J 

:O 
.Q 

··- "'º c5 ã: .n 
Q:IE 
u a: ..,o 
o"-

1 28 
-f'•uloRlmollo \ Lido. ·Rw li,_ 15· Ttlol.4-·MS·CNPJ00.-.173/0001.01 •I. E.li. 28.228."89-,1·2000x5•NotoFll<a!F•IIJl•Mod. f 54ri• I •Nutn.MOOl,001 A003.000·AIOFOIOll10 d•300M00t. 

----···· 
ECEBl(EMOS) OE POR10BLOCO ARTEFATOS DE CIMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTOA., OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL· FATURA SÉRIE 1 INDICADA AO LADO. NOTA FISCAL · FATURA SÉRIE 1 
ATA 00 RECEBIMENTO \ I IOEHTIFlCAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 

li.anoel ::lob2rt::i Cor!çtúv, :r: ~u.~rt 'Í. Í!Ü 

NII .. :~-,·- .. · .. (: ,,,._ ,; ·. 
· ~- '· 27 43 :,,,,t ·:, · 
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I~ 
Portobloeo NOTA FISCAL - FATURA NV 

WSAIOA DENTRAOA 
"i-{:- .. :, ·, .. 

Artefat11 dt Clmeat, e Ctmtnaçit Clvll Ltda. . ·r::.214 2:, .. _ = &tRIE 1 

PORTOBLOCO ARTEFATOS DE CIMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTOA. INSCRIÇÃO NO CNPJ 00 EMITENTE 

Avenida MooseMor Seckler, 1651 • Vila América· CEP 18540-000 • Porto Feliz· SP ZIVIA 
Fone/ Fax: (15) 262~ 46.872.099/0001-12 

ARQUIVO FISCAL 
NATUREZA DA OPERAÇÃO I C F O P .I INSCRJÇÀO EST AOUAL 00 SUBSTITUTO TRIBVT ÂRIO WSCRIÇÃO ESTAOUAi. 00 EMITENTE 

DATA UMITE PARA EMISSÃO 

V -~nda Ativo Iro.o biliz1:1a o 5.gl 554.006.447.118 00/00/00 

DESTINATÁRIO I REMETENTE 
NOME I RAZÃO SOCIAi. 

I 
IHSCRIÇÃONOCNPJ / CPF OATA OA. EMISSÂO 

,ineic o ao Ha 1wcim.ento d-3 Oliveira .'344 . ~ 25 . H in, _7 2 
E.NOEJIEÇO I BI\IRRO I DISTRITO I CEP 

~! i ld . .. ,) n t ( l .i T O l[\ 200- 000 
MUNICIPIO I FONE / FAX I 

U.F. I IHSCRIÇÃO ESTADUAi. 

SI' RG-- 3. 1%. 623 [ tar,et i ninr.;::i 
FATURA 
DATA DA EMISSÃO N'OAFATURA VALOR N' DA OUPUCAT A VENCIMENTO 

?7 /12/2002 60 . 000 ºº 
CONI). ESPECIAIS I DESCONTO PRAÇA PAGTO. 

VALOR POR EXTENSO 

( :::3 ·-SS '.!-' '!'.·. ~·.r1 n :::i\IS X=-~="'.":: '.·' ::- ','=: .. :->=".' ='.'. =· ·=··'.:: '· ==·'::. '":c.":' ='"==~=-- '." :a·.-:::-.· ,--=X:o''=" ::: Y. = "! -::'~=" ='·~::0:1. -:.: 

DADOS DO PRO~ ' 
-:00.PROO. DESCRIÇÃO DOS PR ODUTOS C.S.T. 

( )1.1ina chi Conc r t:ito Uliinado moa nlo 
1'IB , com Silo, marca CIBI, de 100 
tonelada~, 

PRESTAÇÃO OE SERVIÇOS 
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

CÁLCULO DO IMPOSTO 
BASE OE CÁI.CUI.O 00 ICMS 

VAI.OR~E 

\.....) 

NOME I RAZÃO SOCIAL 

E.NOEREÇO 

DADOS ADICIONAIS 
.DCAI.OAOIIRA 

i nli t:üad a 

27/12/2002 
27/01/200 3 
27/02/2003 
27/03/2003 
27/04'/ 200 3 
27 105/ 2003 

I ESPÉCIE 

em Capi vt:lri - SI' 

10 . 000 , 00 
5.000 , 00 
5 . 000,00 
5. 000 , 00 
5. ooo .oo 
5.000 00 

I MARCA 

I 
FRETE POR CONTA 

1 • EMITEJITE 
2 • DESTINA TÂRIO I MUNICIPIO 

CONTRATO 

CMS NÃO RE~CIOtNGIA 00 ICMS NOS TERMOS 00 ART. 489, INCISO ME li, OEC. 331 IIWI PED400 

-IOT AS FISCAIS OE TRANSFEReNCIA PARA OBRA N' 

CÔOIGO 

M>. COBRANÇA 

lBSERVAÇÕES 

UNIO. 

. 

QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

Ol 60. coo,oo 60 . 000 , 00 

BASE CÁI.C. I.S.S.O.N. INSCR. MUNICIPAL 

3.1060.0161 
VALOR 00 I.H.S.S. 

..UO. I.S.S.0 .N. 

VALOR DOS SERVIÇOS 

VALOR 00 ICMS SU8STTT\JIÇÃO VALOR TOTAi. DOS PFIOOIJTOS 

VALOR TOTAL 00 IPI 

60 . 000 , 00 
VM.OjlJOTAL~"°!A~;.l · . :: ~· :._ .... :,· 
';;.;; ·::·; là:-·''60': .·000·~ 00 ': ., 

[jJ I Pt.ACA 00 VEÍCULO I U.F. ' INSCRIÇÃO NO CNPJ I CPF 

I U.F. I INSCRIÇAO ESTADUAi. 

I PESO BRUTO I PESO LÍOUIOO 

AESERVAOO AO FISCO --

.lo# P•lllO ~ • c:Ja. Udl. • Rue TincMntN. 15 • Trfa L.apo,,a, ·~-CNPJOO.QOS.t,-1-0f ·I. &l 2B.22A.IIU-3·2000x5• NolA l"Í61CMFarur, Mod. 1.-.- 1 • Num. MOOJ.001 A OCU.OOO-AJOFOI0910~ 300&'2001. 

ALIO. 
l.c.M.S. 
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PODER. JUDICIÁRIO 
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL 

Código Vara 

Recolhe-se no BANCO NOSSA CAIXAS.A. referente aos Autos de ~&a:ta..., 
à disposição do Juízo acima mencionado, nos termos dos Pf'OVimentos do Conselho Superior de Magistralura re ferenle a maléria. nas condiçoes constantes abaixo. 

N• Cheque 

1 • A ~ ~ 1eração dos depósitos se dará com os critérios definidos pelo 
Conselho Superior da Magistratura, Corregedoria Geral da Justiça e 
Agente Depositário. 

2 • Sobre os juros incidirá Imposto de Renda que será descontado na Fonte , 
conforme determina a legislação vigente. 

Valor do Depósito 

Telefone para Contato 

Para Uso Exclusivo do Banco 
Oenominaçio Bloqueio Valor 

DINHEIRO 02 

24 

CHEQUES 48 

99 

TOTAL 01 

Autenticação Mecânica 

~1122 7Dez2002 062 
~,~,ro~,~.~7~0/90".:':-1~1~---------------------------..;.;;:...., 

1122-3 26-000984-4 PORTOBLOCO ART 

PODER JUDICIÁRIO 
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL 

Código Vara 

12.000 , 00RC 016 

Código 

Código Co~:~~ .Fórum Regional I Fórum 

Agên Subconta 
!.<:' ~ 

N• ldentificaç=ã'"'o"'o'"'e ... p_ô_s-ito _ _ __ _.___,'-........ -

I -1 
Número Processo 

Recolhe-se no BANCO NOSSA CAIXA S.A. referente aos Autos de 
à disposição do Juizo acima mencionado, nos termos dos provimentos do Conselho Superior de Magislratura referente a matéria, nas condições constantes abaixo . 

N' Cheque 

1 • A rem uneração dos depósitos se dará com os critérios definidos pelo 
Conselho Superior da Magistratura, Corregedoria Geral da Justiça e 
Agente Depositário. 

2 • Sobre os juros Incidirá Imposto de Renda que será descontado na Fonte, 
conforme determina a legislação vigente. 

Valor do Depósito 

Para Uso Exclusivo do Banco 
Oenomlnaçio Bloqueio Valor 

DINHEIRO 02 

24 000 
CHEQUES 48 

99 

TOTAL 01 o. 
Autenticação Mecânica 

~1 22 27Dez2002 061 10.000 , 00RC 016 
, iro, . 70/9017-- 1122-3 26- 000985-2 PORTOBLOCO ART. 

Código 
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Artdat" M Ci•rate t Ceatl'IIÇie Ciril Ltú. 

TELEFONES 
(15) 262-6444 / 262-4915 27/l2/2C02 

FATURA N9 

N9 DE ORDEM 

Í PIIAA USO DA ! 
j INSTITUIÇÃO FINANCEIRA Í 

DUPLICATA 

2528-2/11 

-i 
a .... 
.J 

.J 
;; 

DESCONTO [oE 

CCYJOiÇOfé, E:,PEC1AJS: 

•, 

1 1 

2528-2/11 
i 

ATE 

1 1 

ü 
o 
-e 

;' ,~ 
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE PORTO FELIZ/SP. 

PROCESSO n° 393/98 

ELFON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, 

atual razão social de ELFON COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS TELEFÔNICOS pessoa jurídica 
~.,; ~~ 

estabe~ a na Rua Saliba Motta, n° 104, no bairro Jardim Pelegrino, Sorocaba - SP, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 

46.829.461/0001-72 (doc.01), neste ato representado por seu advogado, nos termos do instrumento de mandato 

(Doc.02) que segue em anexo com a respectiva guia GARE devidamente recolhida (doe. 03), vem respeitosamente à 

presença de Vossa Excelência nos supramencionados autos da CONCORDATA da empresa PORTO BLOCO 

ARTEFATOS DE CIMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, em trâmite por esta r. Vara e Cartório afeto, requerer a 

expedição da competente guia de levantamento do depósito, efetivado em favor do adimplemento do crédito 

discriminado ás fls., devidamente corrigido e acrescido dos juros legais, bem como a juntada de todos os documentos 

que menciona e enumera. 

Outrossim, requer-se que referida guia de levantamento seja expedida em nome do procurador Dr. Angel 

Pumeda Perez, OAB n° 163.499/SP, e Dr. Daniel Sato, OAB n° 203.626/SP e da Sra. Camila Zanchetta _...,..., 
Mor; es, portadora do RG nº 41.602.913-9, que fica autorizada a retirar a referida guia e prosseguir até final 

levantamento. 

TERMOS EM QUE 
PEDE DEFERIMENTO. 

~dlt/uJ~~z~ 
OAB/SP 163.499/SP 

~ 
OAB/SP 203.626/SP 

1 

São Paulo, 03 de Fevereiro de 2003. 

·, 
(""· t..' 
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D 1 S 3 N T R n N H n M E N T O 

Certifico e dou m q_ue , desentranhei o docu..ilento qUB 

se encontr.:..va a cos tado a es t a folha, para encartá-lo 

nos auto s de ~rocvxação. 

P . Feli~, 14 de fevereiro de 2003. 

Escre~-
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DINI-CONTABILIDADE SIC LTDA. • •• 

~: 

• • • • • • • 

:'.= ·1 1=1 ~ 
INSTRUMENT~ DE RE-RA ~~l~~çio DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL: . th " 
CONSOLLDAÇAO DAS CLAUSULAS DE CONTRATO SOCIAL: u. 
Firma: ELFON - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 

Pelo presente instrumento particular de RETIFICAÇÃO E RA TIFICACÃO 
DE ALTERA CÃO CONTRATUAL, os adiante assinados, 

JOEL MARTINS RALNHA, brasileiro, desquitado, comerciante, portador da Cédula de 
Identidade RG n. 7.896.891 exp. pelo SSP/SP., e do CPF n. 000.436.718-96, residente e 
domiciliado à Rua São Roque, 76 - Árvore Grande- Sorocaba -SP., cep. 18.013-110, 

VALTER MARTINS RAINHA, brasileiro, casado, comerciante, portador da Cédula de 
Identidade RG n. 19.511.694 exp. pelo SSP/SP., e do CPF n. 110.301.368-82, residente e 
domiciliado à Rua João Augusto Gomes, 51 - Jardim Redenção - cep. n. 18.016.320, ~ 

MARCELO MARTINS RAINHA, brasileiro, solteiro, maior, comerciante, portador da 
Cédula de Identidade RG n. 26.158.473 exp. pelo SSP/SP., e do CPF n. 167.034.358-80, 
residente e domiciliado em Sorocaba- SP ., à Rua Antônio Aidar, 413 - Parque Três Meninos -
cep. n. 18.016-280, 

ÚNICOS sócios da sociedade por quotas de responsabilidade limitada que 
gira nesta praça, sob a denominação social de ELFON - COMÉRCIO E SERVIÇOS 
LTDA., com sede à Rua São Roque, 76 - Arvore Grande - Sorocaba -SP., cep. 
18.013.110, com o ramo de Comércio e Prestação de Serviços na área de Telefonia e 
eletricidade, conforme contrato social firmado aos 04. 11 .1974, arquivado na JUCESP sob 
n. 749.895 em 05.12.1974, NIRE n. 35201088435, e posteriores alterações contratuais 
igualmente an:iuivadas na JUCESP, sendo a última em 01.07.1998, arquivada sob n. 
72. 734/98-0 em Oi.07, i 998 , inscrita no CNPJ sob n. 46.829.461/0001-72, 

estando entre si, justos e combinados, resolvem retificar e ratificar a 
alteração contratual firmada aos 11.01.2000, arquivada na JUCESP sob n. 8.636/00-0 em 

'-

14.01.2000, pelas seguint~_s razões e nos termos seguintes; 

a) O aumento de capital proposto pela sociedade foi efetivado considerando-se 
uma operação comercial que não se concretizou. Desta forma, torna-se imperiosa a retificação 
da alteração levada a efeito em 11.01.2000, reduzindo-se o montante do aumento do capital 
efetuado, considerando-se que o valor constante na alteração ora retificada não representa a 
realidade atual da sociedade~ 

b) Será retificada também a clausula que alterou o ramo de atividade da 
empresa, excluindo-se a expressão 'Joint ventures". 

. I 
1, 

1
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DINI-CONT ABILIDADE SIC L TDA. 

. ... . . fr 
i~s: :~ 1 ", "02" e "04", passam a ter a segu~rif~ --e) Em conseqüência, os 

re,:lação: 
• ... (} 

• • • • • • • • 
. "01) Os sócios rts~l~t!m aJldr4r; _o,~l~r:d!> capital social, aumentando-o em 
mais R$ 123.000,00 (cento e vi,1te e ~rês ;ni; r~!l;s), páSSàndo o seu total para R$ 350.000,00 
(trezentos e cincoenta mil reais), nas seguintes condições: a) Com o aproveitamento do saldo 
-consignado na rubrica Lucros Acumulados no valor de R$ 10.970,50 (dez mil, novecentos e 
setenta reais e cincoenta centavos), e na rubrica Lucro do Exercício no valor de R$ 
10t.28i;Sl (cento e dois mil, duzentos e oitenta e um reais e cincoenta e dois centavos), 
a_mbos lançados no Balanço Geral do Ativo e do Passivo levantado aos 31 .12.1999; b) 
Mediante- a integralização pelos sócios, em moeda corrente no pais, com seus recursos 
particulares, no valor de R$ 9.747,98 (nove mil, setecentos e quarenta e sete reais e noventa e 
oito-centavos); c) O aumento proposto é efetuado proporcionalmente à participação atual dos 
sócios no capital da sociedad~;1' 

"02) Em conseqüência das alterações ocorridas e retro descritas, a composição 
gf capital social da empresa passa a ser a seguinte: 

a) Joel Martins Rainha ................. 65,24% ........ 228.340 quotas ............... R$ 
~ltcr-Martins Rainha ............. 21,54% ......... 75.390 quotas .......... , .... R$ 
e) Ma.rcelo Martins Rainha .......... 13,22% ........ 46.270 guotas ........ :: ..... R$ 

totais ..................... 100,00% ...... 350.000 guotas ............... R$ 
• 1 

228.340,00 
75.390,00 
46.270,00 

350.000,00" 

"04) Os sócios, de comum acordo, resolvem, alterar o ramo de atividade da 
'Pfiedade, que passará a ser o seguinte: 

a) Construção Civil; 

b) Prestação de Serviços de Manutenção1 Instalação e elaboração de nrojetos de 
sistemas elétricos e hidnlulicos cm geral; 

e) Prestação de Serviços de Manutenção, Instalação e elaboração de projetos de 
sistemas de comunicação e telecomunicação em geral; 

d) Locação de linhas telefônicas e equipamentos em geral; 

e) Comercialização de Linhas telefônicas, equipamentos e quaisquer outros materiais 
relacionados às atividâdes acima mencionadas; 

e Materiais relacionados às 

ital social de outras sociedades bem como em consórcios·" 

d) O presente instrumento retifica as clausulas acima citadas, ratificando todas 
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e) Em seguida, considera1i~h-!f :que a presente re-ratificação modifico~ 
maneira substancial a alteração lavrada e o contrato social, e ainda, levando-se em conta que a 
sociedade tem absoluta necessidqde d.a atu~liza~o QÇ tocias \5 alterações efetuadas, os sócios 
resolvem, neste ato, incorporar ~rrfcSdifi~ds. ocd-~&5 ~om a re-ratificação ora firmada, na 
CONSOLIDAÇÃO DAS ci,!..ustILis: :êô êOm;RATO SOCIAL, mediante nova 
redação para esse instrumento, nos seguintes termos: 

M , • 

CONSOLIDACAO DAS CLAUSULAS DE CONTRATO SOCIAL 

- CQN'J'KA'IO SOCIAL 
FIRMA.: ELFON COMÉRCIO E SERVIÇOS L TDA. 

Pelo presente instrumento particular de CONTRA TO, os adiante assinados, 

JOEL MARTINS RAINHA, brasileiro, desquitado, comerciante, portador da Cédula de 
Ide11tidade-RG n. 7.896.891 exp. pelo SSP/SP., e do CPF n. 000.436.718-96, residente e 
domiciliado à Rua São Roque, 76 - Arvore Grande - Sorocaba -SP., cep. 18.013-110, 

VA.L TER MARTTNS RAINHA, brasileiro, casado, comerciante, portador da Cédula de 
ldffitidade RG n. 19.511.694 exp. pelo SSP/SP., e do CPF n. 110.301.368-82, residente e 
gqmiciliado à Rua João Augusto Gomes, 51 - Jardim Redenção - cep. D'. 1_8.016.320, t 

. ~ARCELO MARTINS RAINHA, brasileiro, solteiro, maior, comerciante, portador da 
Cêdttht-de-ldentidade RG n. 26.158.473 exp. pelo SSP/SP., e do CPF n. 167.034.358-80, 
residente e domiciliado em Sorocaba-SP ., à Rua Antonio Aidar, 413 - Parque Três Meninos -
ÇtfP· n. 18.016-280, 

estando entre si justos e combinados, resolvem constituir uma sociedade 
pfr quotas de responsabilidade limitada, nos termos seguintes; 

clausula O 1- A sociedade que pelo presente contrato fom1am os adiante assinados, é 
por quotas de responsabilidade limitada, terá a sua sede à Rua São Rogue, 76 - Arvore 
Grande - Sorocaba -SP., cep. 18.013.llO, e explorará o ramo Atividade de: a) 

1 

Con!hntão Civil; b) Prestação de Serviços de Manutenção, Instalação e elaboração de 
projetos de sistemas elétricos e hidráulicos em geral; e) Prestação de Serviços de 
Manutenção, Instalação e elaboração de proietos de sistemas de comunicação e 
telccom-unicação em geral; d) Locação de linhas telefônicas e equipamentos em geral; e) 

-C-omea cialização de Linhas telefônicas, equipamentos e quaisquer outros materiais 
-rdttionados às atividades acima mencionadas; O Importação e Exportação de Serviços, 

os e Materiais relacion dos às atividades ac'ma mencionadas e 
tfil1l'it'H"H\"!1MllO no ca ital social de outras sociedades bem como em consórcios· conforme 
~~+n- social firmado aos 04.11.1974, arquivado na JUCESP sob n. 749.895 em 
OS.12 1974 NlRE n. 35201088435 e posteriores alterações contratuais igualmente 
arquiv na JUCESP, sendo a última em 01.07.1998, arquivada sob n. 72.734/98-0 em 

;-07.1 98 inscrita no CNPJ sob n. 46.829.461/000l-72, podendo abrir filiais e sucursais 
qoal uer ponto do pais, dela fazendo parte como sócios quotistas, Joel Martins Rainha, 

artins Rainha e Marcelo Martins Rainha, supra qualificados; 
/. ,(. 

/ 
I' . l / , / 

' 1 
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, clausula 02- A sociedade gir4~~ ~qb a denominaç(o social de EL 
COMERCIO E SERVIÇOS. LTDA., da qual os sócios usarão somente em negócios da 
~rma es!ªº?~ proibidos de subs:leve;la er11 ~·nqq~,\}s~ av~s, fianças e abonos, ficando o sócio 
infrator mdivtdualmente respontcí'lelºi,ela ~bti~~ lt~ tu61i.Zia; . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • ••• ••• ••• • • • • 
clausula 03- A gerência e a administração da sociedade serão exercidas por todos 

os sócios, podendo todos perceberem retiradas pró-labore, nos termos deste contrato e nos 
-limites da Lei, enquanto que a sua representação ativa e passiva e a assinatura pela firma 
social, serão exercidas unicamente pelos sócios, Joel Martins Rainha e Valter Martins 
'1'inha, que farão uso da assinatura individualmente, 

clausula 04- O capital social da socied~de será na importância de R$ 350.000,00 
(tr~ e cincoenta mil reais), dividido em 350.000 (trezentos e cincoenta mil), quotas de 
valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado nesta data, na seguinte 
-proporção: O soc10 JOEL MARTINS RAINHA integralizará o montante de R$ 
228.340,00 (duzentos e vinte e oito mil, trezentos e quarenta reais), ou 228.340 (duzentos e 
vinte-e· oito mil, trezentas e quarenta) quotas; o sócio VALTER MARTINS RAINHA 
integralizará o montante de R$ 75.390,00 (setenta e cinco mil, trezentos e noventa reais), ou 
,5:-390-(setenta e cinco mil, trezentos e noventa) quotas, e o sócio MARCELO MARTINS 
RAINHA integralizará o montante de R$ 46.270,00 (quarenta e seis mil, duzentos e setenta 
~s), ou 46.270 (quarenta e seis mil, duzentos e setenta) quota§. Em conseqüência a 
composição do capital social d~ empresa será_ a seguinte: 

a} Joef-Martins Rainha ................. 65,24 % ........ 228.340 quotas ..............• R$ 
b) Valter Martins Rainha .......•..... 21,54% .....•••. 75.390 quotas ............... R$ 
e} Mft1 ceio M-artins Rainha .......... 13,22% ........ 46.270 guotas .... ........... R$ 

totais ..................... 100,00%...... 350.000 quotas ............... R$ 

228.340,00 
75.390,00 
46.270,00 

350.000,00 

Parágrafo único: Fica entendido que a responsabilidade dos sócios é limitada ao 
montante do capital social da sociedade, nos termos do artigo 2. parte final, do Decreto n. 
~.708/1919. 

clausula 05.: As quotas da sociedade são individuais e não podem ser cedidas ou 
tramferidas sem o expresso consentimento da sociedade, cabendo o direito de preferencia para 
adquiri-las, ao sócio remanescente; 

'3º ABELIÃO DE NOTAS 
~ $OROCABA-S~ 

~

/ - . ra Oliveira do Nascimento 
, ~~, ESCREVENTE 
~~~-

-;~-~"'n: 



, 

(i1i!) . . . . ... . ... 
• • • • • • • • • 

DINI .,::.:: .. i::.:=r w-ti 
DINI-CONTABILIDADE S/C L TOA. • • • • • • . ~ 

clausula 07.: Na hipótese da totaii~~~~ quotas sociais concentrarem-se em n~ . 
de um único sócio, a sociedade não' se dissolvera. O sócio remanescente devera admitir um 
novo sócio dentro do prazo de 1:1m (91) ago P~tª reçompor-se o numero mínimo de sócios á 
sociedade. Na hipótese da não adl!lis~o ~'l!ro .do J!r~o'. eC:tipulado nesta clausula, a sociedade .. , . . · ·e- · .. . . 
se extmgwr<l; . . . . . . . . . 

Clausula 08.: As deliberações sociais serão adotadas por maioria de votos valendo 
-eida cota um voto, inclusive para alterações de clausulas contratuais, bastando tantas 
assinaturas quantas sejam necessárias para materializar essa maioria e autorizar o registro; 

Pttfágrafo único: Ao sócio dissidente de deliberação social, cabe em prazo 
su,bsequente de trinta (30) dias de registro da alteração, a manifestação de seu dissenso, com 
o exercício de seu direito de retirada e procedendo-se ao pagan1ento de seus direitos, na forma 
estabelecida neste contrato; 

clausula 09.: A duração da sociedade será por tempo indeterminado; 

clausula 1 O: Para suas despesas particulares, a titulo de retirada pro-labore.cada 
sócio gerente retirara mensalmente a quantia equivalente ao máximo permitido pela Legislação 
do- lmpo~o de Renda como despesa redutível; entretanto, essa quantia poderá ser alterada pelo 
acordo-entre os sócios, e o respectivo assentamento nos livros contábeis e fiscais da empresa, 
~~ conformidade com as normas legais em vigor; 

clausula 11.; Ao fim de cada ano social, em 31 de dezembro, efetuar-se-á o 
-levantamento do Balanço Geral do Ativo e do Passivo, e os Lucros ou Prejuízos verificados 
serão distribuídos ou suportados pelos sócios, na proporção de suas quotas de capital; A 
q~stinação do resultado será decidida pelos sócios, em cada exercício; 

clausula 12.: No caso de falecimento de um dos sócios, a sociedade não se 
di~lverá. O espólio do sócio falecido devera manifestar-se expressamente nos trinta (30) 
dias subsequentes ao óbito sobre o interesse dos herdeiros em participar da sociedade. Caso 
não haja o interesse ou inocorra a manifestação no prazo acordado, os sócios remanescentes 
exercerão o direito de preferência estipulado na cláusula 05 deste contrato, ficando o espólio 
cr ed-or dos valores devidos ao sócio falecido, que serão apurados mediante Balanço especial 
q1,1e -será levantado para esse fim, e pagos conforme acordo que será firmado entre as partes, 
C011$derando-se no acordQ__ de pagamentos, os interesses da sociedade e dos sócios, nesta 
ord~; · · 

.. 
clausula 13 .: Na hipótese da dissolução da sociedade, qualquer dos soc1os lerá 

preferencia na aquisição do acervo social, em igualdade de condições com terceiros 
inte\ essados, fixando-se o prazo de trinta (30) dias para que os interessados se manifestem 
expr sarnente sobre tal preferência. Findo esse prazo, ou caso haja renúncia expressa dos 
s' cio sobre tal condição, eleger-se-á por maioria de quotas o liquidante que no prazo máximo 

m OI) ano levara a termo a liquidação, dela prestando contas aos demais sócios, na forma 
g slação pertinente a matéria. O liquidante perceberá remuneração pelo seu trabalho, 

t+dlrut't,nne acordo entre os sócios; 

/ 
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em nenhum dos crim~ 
.., 

clausula 14.: Os sócios declarrur.: q'Je.. -não estão incursos 
previstos em Lei que os impeçam de exercer "ã átividade mercantil 

clausula 15.: Fica des<le: já : elei~Ó: o.:')or9 .rl~ -~omarca de Sorocaba -SP para 
julgamento de qualquer ação Ç~J)d~~~ n~_ :'.pi~§~nt~ ) n~-t~mento, com renuncia expressa de 
~~alquer outro, por m.ais privilegiado que seja; 

"' E co~o assim contratam, obrigam-se a cumprir 
fielmente em todos os seus termos as cláusulas ~cima, e fazem o presente instrumento na 
presença das duas testemunhas adiante, em três vias de iguais teor, que serão levadas a. registro 

íl~ JUCESP. 

T~STEMUNHAS: 

L~~~ 
rg. 19.438. 758-6 exp. SSP/SP 

J rrJi ~ 7'Yll ,-.Jv1 
lrlete Mendes 

: , 1 lj 

rg. 21.969.044 exp. SSP/SP . 
., ..... 

A SOCIEDADE ASSINA POR 

OAB/SP 45.981 

3º TABELIÃO DE NOTAS 
SOROCABA - SP 

imara Olivtira do Nascimento 
ESCREVENTE 

f"\ , ._ ,..... -- · ' ' · -

:~ ' 
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·. : - D E SENT RA NH AM ENTO 

Certiiioo e dou ja que, desentranhei o documento q\119 

a e encontrava acos t ado a es ta folha, para enoartá,..10 

nos autos de ~roouração . 

P.Feli&, 14 de fevereiro de 2003. 
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA 

CÍVEL DA COMARCA DE PORTO FELIZ/SP. 

·(-,) . . t 

PROCESSO n° 393/98 

,•: 
. ..r· · 

........... 

TRANSPORTADORA VANTROBA L TDA, 

pessoa jurídica estabelecida na Rua Bento Ribero, nº 1.040 - no bairro Nova Rússia, Ponta Grossa, - PR, 

inscrita no C.N.P.J. sob o n° 78.147.105/0001-65 (doc.01), neste ato representado por seu advogado, nos 

termos do instrumento de mandato (Doc.02) que segue em anexo com a respectiva guia GARE devidamente 

recolhida (doe. 03), vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência nos supramencionados autos da 

CONCORDATA da empresa PORTO BLOCO CIMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, em trâmite por 

esta r. Vara e Cartório afeto, requerer a expedição da competente guia de levantamento do depósito, 

efetivado em favor do adimplemento do crédito discriminado ás fls., devidamente corrigido e acrescido dos 
><~ 

juros legais, bem como a juntada de todos os documentos que menciona e enumera. 

Outrossim, requer-se que referida guia de levantamento seja expedida em nome do procurador 

Dr. Angel Pumeda Perez, OAB n° 163.499/SP, ~ Sra. Camila Zanchetta Moraes, portadora do 

RG nº 41.602.913-9, que fica autorizada a retirar a referida guia e prosseguir até final levantamento. 

TERMOS EM QUE 

PEDE DEFERIMENTO. 

1 

_, 
..... 
o:: 
CI.. w 
A 
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DO PARANÃ 

TRANSPORTADORA, VANTROBA LTDA 
CNPJ 78. 147.105/0001 -65 

DECIMA SETIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

Eduardo Vantroba brasi leiro, casado, do comércio residente e domiciliado em Ponta Grossa, Paran 
Ribeiro, 1040, Nova Rúss ia, portador da cédula de identidade civil RG. N 397.441-3 PR e 

CLAUSULA PRIME IRA: 

Fica criada uma fil ial sito à Rua Cascais . 63 , Fundos , Bairro da Penha . Rio de Janeiro- RJ - C.E.P 
21.01 1.61 O destacando o capital de R$ 1.000,00 

Em razão das modificações verificadas, os sócios decidem consolidar o contrato social , que passa a ter a 
seguinte redação: 

TRANSPORTADORA YANTROBA L TDA 
CNPJNR 78.147.105/0001 -65 

CONTRATO SOCIAL 

C LÁUSU LA PRIME IRA: 

• . .'~;ociedade gira sob o nome empresarial de TRANSPORTADORA V ANTROBA L TDA, tendo sua sede e foro 
em Ponta Grossa, Paraná, à Rua Bento Ribeiro, 1040, Nova Rússia e filiais em: 
JACUPIRANGA - SP - Rodovia SP 193, Km 27,5, Bairro Jardim Botujuru com capital social destacado no 
valor de R$ 1.000,00 (Hum Mil Reais) para efeitos fiscais. 
CAPÃO BONITO - SP - Av. Capitão Calixto, nr. 2080, Sala A, com capital social destacado no valor de RS 
1.000,00 ( Hum Mil Reais) para efeitos fiscais. 
SOROCABA- SP- Av. Gerome Case, nr. 2700, Bairro da Aparecida, com capital social destacado no valor de 
RS 1.000,00 ( Hum Mil Reais) para efeitos fi scais. 
ARAUCÁRIA - PR - Rua Luiz Franceschi , 666, Bairro Tomaz Coelho, com capital destacado no valor de R$ 
1.000,00 ( Hum Mil Reais ) para efeitos fiscais. 
PONTA GROSSA - PR - Avenida Ernesto Vilela, 2675, Bairro Boa Vista, com capital social destacado no valor 
de R$ 1.000,00 (Hum Mil Reais) para efeitos fiscais. 
RlO DE JANEIRO - RJ - Rua Cascais, 63, fundos, Bairro da Penha, com capital social destacado no valor de 
R$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS) para efeitos fiscais. 

C L.<\USULA SEG UNDA: 

A sociedade tem por objeto mercantil o ramo de ·'Transportes Rodoviários de Cargas. Importação e Comércio 
de Pneus, Rolamentos, Peças e Acessórios para Caminhões''. TABELIONATO Mtl'(~tf:{ 

DISTRITO DE PIRIQUITOS 
~ presenle é c:óp,~ aut~•o da ong n..l.Oou fé. 

TABELIONATO MERCER 
DISTRITO DE PIRIQUITOS - PONTA GROSSNPR 
Certifico que o selo de autentiàdade do ate 
foi afixado na última folh& do dorumento 
entregue para a parte. 

c:i'i.éi." ld.isi1e;cé.- Ca~1ro"'.rabe'iià,'" 
' Borba Carneiro Neto -Escrevente 

c::J Marilu de Fat:rna Mandu • Escrevente 
c::i Sôr.ia M3fla Cavai) -Escrevente 
c::J Sónia Tereza Hornu!l'J Caml!lfo- Escre'ltl!12 

• 



PI•M1r'Nií<•2.~tSi!íi:4!' 
DO PARANÃ 

TRANSPORTADORA,VANTROBALTDA 
CNPJ 78.1 47. 105/0001-65 

DECIMA SETIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

CLÁUSULA TERCEIRA: 

O prazo de duração da sociedade é indeterminado, iniciando suas atividades a partir de O 1 de Novembro de 
1973. 

CLÁUSULA QUARTA: 

::.-::, capital social inteiramente subscrito e realizado no valor de R$ 1.780.000,00 ( Hum milhão setecentos e 
Oitenta mil reais) dividido em 1.780.000 quotas de R$ 1,00 (Hum Real) cada uma, fica assim distribuído 
entre os sócios 
Nomes 
EDUARDO V ANTROBA 
EDILSON V ANTROBA 
Totais 

CLÁUSULA QUINTA 

Quotas 
1.720.726 

59.274 
1.780.000 

Valores 
1.720.726,00 

59.274,00 
1.780.000,00 

A responsabil idade dos sócios é limitada a importância total do capital social, nos termos do artigo 2 da Lei nr. 
3708 de 10.01.1919. 

CLÁUS,ULA SEXTA 

-::.~ 

As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser transferidas ou a lienadas a qualquer titulo a terceiros, 
sem o consentimento do sócio remanescente, cabendo a este o direito de preferência em igualdade de condições. 

CLÁUSULA SÉTIMA 

O sócio que desejar transferir suas quotas deverá notificar por escrito a sociedade, discriminando o preço, forma 
e prazo de pagamento, para que esta, através do outro sócio exerça ou renuncie ao direito de preferência, o que 
deverá fazer dentro de sessenta dias contados do recebimento da notificação ou em maior prazo a critério do 
sócio a lienante. Decorrido esse prazo sem que seja exercido o direito de preferência, as cotas poderão ser 
I ivremente transferidas. 

CLÁUSULA OITAVA 

A sociedade será administrada por um sócio gerente ao qual compete privativa e individualmente o uso da firma 
e a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da sociedade sendo-lhe entretanto vedadoM~~~~ 
emprego sob qualquer pretexto ou modalidade, em operações ou negócios esffM}ips\(à'SA%~~Q'i3'1'Í!fa 
especialmente a prestação de avais, endossos, fiança ou caução de favor. f~!!!!~:~.º:~rnd~oriqu,.-,1.ÜC\JI~ 

T ABEUONATO MERCER i 
DISTRITO OE PIRIQUITOS - PONTA GROSSNPR ' 
Certifico que o selo de autentiádade do ato 
foi afixado na última folha do documento 
entregue para a parte. J 

Distrito 
P1riqUil S 

ê:i LÉ!Õ;·. as Mercer'Came,ro -.Tabeli~ 
C:S . ortia C,2meiro Nele. E.screvente 
c:::l Ma•ilu de Fà'.,ma ~.andu. Escrevente = S!>~iJ MJna Cava~1 Esc1~vent_e •. .._. 
05<>'<3 Tc:e?a Ho<nt.<l'J Came<ro · Esc<e"' 



CLÁUSULA NONA 

TRANSPORTADORA, VANTROBALTDA 
CNPJ 78.147.105/0001 -65 

DECIMA SETIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

E!R~~~ 
no PARAtlÃ 

Pelos serviços que prestar à sociedade, o sócio gerente perceberá, a título de remuneração, Pro-labore, a 
quantia mensal fixada em comum até os limites de dedução fiscal previsto na legislação do imposto de renda, a 
qual será levada a conta de despesas gerais . 

.Q:ÁUSULA DÉCIMA 

Fica investido na função de gerente da sociedade o sócio EDUARDO V ANTROBA, dispensado da prestação de 
caução. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 

O ano soc ial co incidirá com o ano civil devendo à 31 de dezembro de cada ano ser procedido o balanço geral da 
sociedade, obedecidas as prescrições legais e técnicas pertinentes a matéria. Os resultados serão distribuídos aos 
sócios na proporção de seu capital, podendo os lucros, a critério dos sócios serem distribuídos em reserva na 
sociedade 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA 

~ falecimento de um dos sócios dissolverá necessariamente a sociedade. Ocorrido o evento entrará a sociedade 
em liquidação, podendo ser liquidante o sócio sobrevivente ou outra pessoa escolhida de comum acordo entre os 
herdeiros e aquele após a liquidação solvidos o Ativo e Passivo serão o sócio supérstite e os herdeiros do de 
cujus quitados de seus haveres se existirem estes na conformidade do formal de partilha devidamente 
homologado pela autoridade judiciaria competente. Fica também o liquidante com o encargo de ultimar 
definitivamente a extinção da sociedade, inclusive apresentando para arquivamento o respectivo distrato social 
na Junta Comercial. 

PARÁGRAFO ÚNICO 

Se o quadro social estiver composto por mais de dois sócios na ocasião do falecimento de um dos sócios 
primitivos a sociedade poderá continuar com os sobreviventes e ainda, com mais os herdeiros se for de interesse 
destes. · 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 

Os sócios declaram que não estão incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer a 
atividade mercantil. 

TABELIONA To Ml:::RCER 
DISTRITO DE PIRIQUITOS 
A presente é cor,,, ""'ªn:,,a da ooaln•I.Oos ft: 



.. 

TRANSPORTADORA, YANTROBA LTDA 
CN PJ 78.147.105/0001-65 

DECIMA SETIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

r(•J:, ~g • t:iJ 3 ;t, rn 
DCJ PARANÃ 

E por assim estarem justus e contratados, lavram, datam e assinam, juntamente com duas tes e unh 
presente instrumento em quatro vias de igual teor e forma, obrigando-se fi elmente a seus herdeiros ou u 
a cumpri-lo em todos os seus termos. 

s~~t1~ 
Eduardo Vantroba 
C.P.F. 007.447.279-87 

Testemunhas : 

Ponta Grossa, 27 de Maio de 2002. 

JUNTA COMERCIAL DO PARANA 
ESCRITORIO REGIONAL DE PONTA GROSSA 
~Õ:~~1Ji~RRc5:GISTRO EM: O 3 / O 6 / 2 O O 2 

20021273090 ~-
Protocolo: 02/127309-0 11 'f{L, ~ 
Empresa:41 2 01671~3 7 
TRANSPORTADORA VANTROBA LTDA TUFI RAME 

SECRETARIO GERAL 
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~ - PODER JUDICIÁRIO ~, ..... r:._~~~~~~~~~~~~~ COMPROVANTE DE DEPÓSITO JUDICIAL 

Comarca/Fórum Regional/Fórum Distrital Vara i'=> 
PORTO FELIZ 02 VARA CIVEL 
< 

L 
Agência Conta Subconta Número Identificação Depósito (/V 
1122- 3 FORUM PORTO FEL 26.000985-2 000002-2 0 15111222600098527 

Número Processo Ano Tipo do Processo 

00000393 1998 CONCORDATA 

Nome do Depositante Tipo de Pessoa CPF/CNPJ 

ANEIDE DO NASCIMENTO DE OLIVE I F 844 . 825 . 168- 72 

Nome do Autor Tipo de Pessoa CPF/CNPJ 

PORTOBLQí-.. 1'\RT . CIM. CONST . CIV. LT J 46.872.099/ 0001 - 12 .. ........ 
Nome do Réu Tipo de Pessoa CPF/CNPJ 

Valor do Depósito Código de Referência da Operação 

R$ 5.000.00 BNC011075830012003000112 5.000 .00 

DATA DE DEPOSITO: 30/01 / 2003 

03/02 • L001 Via Processo BDA009 

• 

PODER JUDICIÁRIO 
. ~---~~~~~~~~~~~-c_o_M_P_R_o~VA~N_T_E_D_E_D~EP_o_· _s_1T_o~JU~o-1c_1A_L~~~~~~~~~~~~-

ComarcaÍFo.um Regional/Fórum Distrital Vara 

PORTO FELIZ 02 VARA CIVEL 

Agência Conta Subconta Número Identificação Depósito 

1122-3 FORUM PORTO FEL 26.000985 - 2 000002-2 015111222600098527 

Número Processo Ano Tipo do Processo 

00000393 1998 CONCORDATA 

Nome do Depositante Tipo de Pessoa CPF/CNPJ 

ANEIDE DO NASCIMENTO DE OLIVEI F 844. 825 . 168- 72 

Nome do Autor Tipo de Pessoa CPF/CNPJ 

PORTOBLOCO ART. CIM. CONST. CIV. LT J 46 .872 .099/ 0001-12 

Nome do Réu Tipo de Pessoa CPF/CNPJ 

Valor do Depósito Código de Referência da Operação 

R$ 5.000,00 BNCD11075830012003000112 5 .000 ,00 

DATA DE DEPOSITO: 30/ 01/2003 

03102 - LD01 v,a Contabllldade BDA009 
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LIZARDO ANÉAS FILHO 
ADVOGADO 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DAR. 1ª VARA 
CÍVEL DA COMARCA DE PORTO FELIZ - SP. 

PROCESSO Nº 393/1998 
CONCORDATA 
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COMBUSTRAN DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, por s eu 
advogado que a esta subscreve nos autos da CONCORDATA da empresa 
PORTOBLOCO ARTEFATOS DE CIMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA., 
vem, respeitosamente perante Vossa Excelência, em atenção ao r. despacho 
de fls . , expor e requerer o seguinte: 

01. O processo de concordata em tela se arrasta há anos, sendo · 
certo que a concordatária efetuou depósitos nos autos, porém, fora dos 
prazos legais. 

02. Levando-se em consideração, contudo, a venda de bens da 
concordatária para o pagamento das parcelas da concordata, houve por 
bem, conceder-lhe prazo para o complemento dos valores necessários para o 
pagamento dos credores habilitados. 

03. Ocorre que até esta data, a peticionaria e credora não recebeu 
nem mesmo o valor da primeira parcela, sendo certo que , conforme extrato 
de fls. , há saldo suficiente para o pagamento. 

RUA CARDOSO DE ALMEIDA, 634, CJ. 46 - CEP. 05013-000 - PERDIZES /SP, J 
E.MAL : lizardo @intemetsp.com,hr Tellfax (011) 3864-3271 yv 



LIZARDO ANÉAS FILHO 
ADVOGADO 

04. Com o passar dos meses o valor a ser pago aos 
aumenta, obseivando-se a incidência de juros e correção, o que 
presente processo sem fim. 

iGj 
cre~ 

to??-
05. Diante deste fato e de acordo com os valores depositados nos 
autos, requer a peticionaria a expedição de guia de levantamento do 
crédito que tem junto à concordatária f fls. 624}, devidamente 
atual.izado e nos termos da Lei. Caso não exista saldo suficiente, após 
várias vendas do imobilizado da concordatária e o tempo do processo, 
bem como a clara situação de insolvência, :requer-se a conversão do 
procedimento em falência, proferindo-se sentença e estipulando-se o 
termo legal da quebra. 

Termos em que, 
Pede deferimento. 
São Paulo, 11 de fevereiro de 2.003 

~~foç'~ 
LIZÁRDO ANEAS FILHO 

OAB/SP 125.924 

RUA CARDOSO DE ALMEIDA, 634, CJ. 46 - CEP. 05013--000 - PERDIZES /SP, 
E.MAL : lizardo @internetsp.com.br Tel/fax (011) 3864-8271 



EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA 

CÍVEL DA COMARCA DE PORTO FELIZ/SP. 

PROCESSO n° 393/98 

SANTA MÔNICA PRODUTOS QUÍMICOS CATANDUVA LTDA, 

pessoa jurídica estabelecida na Rua Livramento, n° 175 - Loteamento Miguel Elias, Catanduva, - SP, inscrita 

no C.N.P.J. sob o nº 69.300.028/0001-40 (doc.01), neste ato representado por seu advogado, nos termos 

do instrumento de mandato (Doc.02) que segue em anexo com a respectiva guia GARE devidamente 

recolhida (doe. 03), vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência nos supramencionados autos da 

CONCORDATA da empresa PORTO BLOCO CIMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, em trâmite por 

esta r. Vara e Cartório afeto, requerer a expedição da competente guia de levantamento do depósito, 

efetivado em favor do adimplemento do crédito discriminado ás fls. , devidamente corrigido e acrescido dos 

juros 1egais, bem como a juntada de todos os documentos que menciona e enumera. 

Outrossim, requer-se que referida guia de levantamento seja expedida em nome do procurador 

Dr. Angel Pumeda Perez, OAB n° 163.499/SP, ~ Sra. Camila Zanchetta Moraes, portadora do 

RG n° 41.602.913-9, que fica autorizada a retirar a referida guia e prosseguir até final levantamento. 

TERMOS EM QUE 

PEDE DEFERIMENTO. 
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO DO CONTRA TO SOCIAL DA 
~ , 

"SANTA MONICA-PRODUTOS QUIMICOS CATANDUVA L TOA." 

N.I.R.E.-35.211.319.111 
C. G. C/MF-69.300.028/0001-40 

Os abaixo assinados : -

JOÃO APARECIDO BELETI, brasileiro, casado, 
Engenheiro Mecânico, portador do R.G. 5.195.791-SSP/SP, e do CPF nº 533 .121.988-87, 
residente e domiciliado nesta cidade de Catanduva, Estado de São Paulo à Rua Cotia nº 26 -

~ rque Residencial Agudo Romão ; 

ERIBEL TO DE CARVALHO, brasileiro, casado, 
Comerciante, portador do R.G. nº 5.675.673-SSP/SP, e do C.P.F. nº 438.884.618-04, residente e 
domiciliado nesta cidade de Catanduva, Estado de São Paulo à Rua Bahia nº 82, Apartamento 41, 
Centro; 

VALDELICIO AGUILAR CALEGARI, brasileiro, 
casado, Comerciante, portador do R.G. nº 6.992.041-SSP/SP, e do C.P.F. 785.610.868-15, 
residente e domiciliado nesta cidade de Catanduva, Estado de São Paulo à Rua Santa Adélia nº 
131 Vila Amêndola ; 

Únicos soc1os componentes da sociedade por cotas de 
responsabilidade limitada, com denominação social de "SANTA MÔNICA - PRODUTOS 

~ QUÍMICOS CATANDUVA L TDA", que gira nesta praça de Catanduva, Estado de São 
Paulo, à Rua Livramento nº 175 - Loteamento Miguel Elias, conforme contrato social registrado 
na JUCESP sob nº 3 5. 21 1 . 319. 111 em sessão de 17 / 12/92, e última alteração contratual 
registrada sob nº 96.096/97-4 em sessão do dia 30/06/97, têm entre si justo e combinado o 
seguinte : 

A-) Aumentar o Capital Social de R$ 120.000,00 (Cento e Vinte 
Mil Reais), para R$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais), cujo o aumento no valor de R$ 
1_80.000,00 (Cento e Oitenta Mil Reais), será totalmente subscrito e integralizado pelos senhores 
catistas na mesma proporção às cotas sociais de que já são possuidores, aproveitando o saldo 
parcial da conta Lucros Acumulados. 

B1) Em consequência da alteração ora procedida, a cláusula 
"OU ARTA" , do contrato social passa a ter a seguinte redação : 

!, CLÁUSULA QUARTA ~,0 ,.., til i1t[ , O Capital da sociedade é de R$ 
0
00~00,00 (Tre?~lf ~ ·1 ai 

, ,1, W divididos em 3 00. ~??. ~.'. : e:':"~_tos Mil ) cotas pril)!itwas.nQ_ :&,, nominal de R$' 1. O 'U I R~l 
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cada uma, totalmente subscritas pelos sócios, e assim distribuídas pelos mesmos : 

JOÃO APARECIDO BELETI --- 100.000 COTAS R$ 100.000,00 
ERIBELTO DE CARVÁLHO ------ 100.000 COTAS ---- R$ 100.000,00 
VALDELICIO AGUILAR CALEGARI 100.000 COTAS R$100.000,00 
T O T A L 300.000 COTAS R$ 300.000,00 

A integralização das cotas sociais ora subscritas efetuou-se em 
dinheiro moeda corrente do país, correção monetária do capital e Lucros Acumulados. 

§ ÚNICO : - A responsabilidade dos sócios é limitada a 
importância total do Capital Social nos termos da parte final do § 2° do Decreto nº 3 . 708 de 1 O de 
?9~iro de 1.919. 

C-) Permanecem em vigor todas às cláusulas não atingidas pela 
presente alteração. 

E, por estarem assim justqs e contratados, assinam a 
--~ t.eraçao em três vias de igual teor, juntamente com duas testemunhas a tudo presentes. 
II óc Pro168 

presente 

'J>'> to 
• ~o'- O'º< 

l~XFROX.\ 
Catanduva, 01 de Fevereiro de 1999 

.. - \ .. Y e 
·~ f-

TESTEMUNHAS : 

• "ltuJ~ 
g 

V E o 

.-.r•1,. : .. ",,,., , .. ., , .. , .. ~ I ,,,Jl-
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/ 502 N " . M . d h;~~~ ~''l oenua ana e Lacerda Se~ 

•) · Pasta 11.244.23-4 OAB/GO 4.606 SP 122.124-

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JillZ DE DIREITO D 
V ARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE PORTO FELIZ -
{PRF) 

Autos n.º 393/98 
Concordata Preventiva 

.. 
...... : .. 

~·····,: ... ' 

e .. 

;·•. 
•, . 

'J 

--· .f 

? 
DUMONT SAAB DO BRASIL S/A., por sua ( 

'F. 
o 

advogada infra-assinada nos autos da da ação supracitada requerida por ~ 

PORTOBLOCO ARTEFATOS DE CIMENTO E CONSTRUÇÃO 

CIVIL LTDA., vem, respeitosamente, à presença de V. Ex.ª, expor e requer o 

quanto segue: 

Considerando que a concordatária efetuou o 

depósito da 2ª parcela e, considerando, ainda, que o valor depositado nos 

presentes autos, consoante petição da concordatária as fls ., é suficiente para 

pagamento dos credores, requer se digne Vossa Excelência em determinar a 

expedição de guia de levantamento referente ao crédito desta credora, 

requerendo, ainda, que indigitada guual saia em nome desta patrona NOÊMIA 

MARIA DE LACERDA SCHÜTZ - OAB/SP 122.124-A. 

Avenida Paulista, 807, \3ºandar -Bela Vista - 01311-915 São Paulo SP Brasil Fone/fax OXX.l l .3 \78.0100 Pag 1 

., 



502 
Pasta 11.244.23-4 

N oêmia Maria de Lacerda Schütz 
OABIGO 4.606 SP 122.124-A 

i6-G 

Requer, in fine, que Vossa Excelência s~ 

a intimar esta patrona por meio da imprensa oficial, quando a guia estiver 

pronta e, ainda, autorizar o Dr. ROGÉRIO JOSÉ DE LIMA, OAB/SP 

173.071, a proceder a retirada da guia, mediante recibo nos autos, para os fins 

legais e de direito. 

Nestes termos, 

pede e espera deferimento 

São Paulo, 11 de fevereiro de 2.003. 

~ 
acerda Schütz 

OAB/SP 122.124-A 

Avenida Paulista, 807, 13ºandar • Bela Vista - 0 1311 -915 São Paulo SP Brasil Fone/fax O:XX.11.3178.0100 Pag2 
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Em de 1 i/ \A AR ?f'íl_, de - --
F&., estes li r . - r ncb ús ao I à ) !s '. J u·-z { ,; ) d~ Direito 

Dr. ( i.l ) ~--~ .. _l4> ___ \····· --~--- ··-········-----
Eu....... .. .. ··-· . . . ~ . · :\" fJ;.i: .. c:r, 

Froc . nQ 393/98 

Ap.cecente o Sr . Comi s.~2.r i o , cotn urgência , 

rel ~- t Ó..cio 6 er::. l nos termos da cota ministerial de 

f l. 857 . 

:b'l::: . • 860/8 66 : ~u:..:._ dde- sB :.:. rc•' li z,ui; : o 

d dil i .3ência a cima deter ~inada . 

Iat . 

'P . F. , d . o . 

. ............. 



PODER JUDICIÁRIO 
COMPROVANTE DE DEPÓSITO JUDICIAL 

~ 

Comarca/Fórum Regional/Forum Distrital Vara -cr~ 
PORTO FELIZ 02 VARA CIVEL 

Agência Conta Guia de Depósito Número Identificação Depósito 

1122-3 FORUM PORTO FEL 26 .000985-2 000003-3 015111222600098527 

Número Processo Ano Tipo do Processo Natureza da Ação 

000003 93 1998 CONCORDATA 

Nome do Depositante Tipo de Pessoa CPF/CNPJ 

ANEIDE DO NASCIMENTO DE OLIVEI F 844. 825 . 168-72 

Nome do Autor Tipo de Pessoa CPF/CNPJ 

PORTOf'ii:a-\ ART. CIM. CONST. CIV. LT J 46.872.099/ 0001-12 

Nome do Réu Tipo de Pessoa CPF/CNPJ 

Valor do Depósito Código de Referência da Operação 

R$ 5.000,00 BNC011122314032003000200 5.000.00 

DATA DE DEPOSITO: 14/ 03/ 2003 

10/02 - BDA009 Via Processo 

• 

PODER JUDICIÁRIO 
. . ~~~~~~~~~~~~-c_o_M~P-R_o_v_A_N_T_E_D_E~D_E_P_ó_s_1r_o~Ju_D_1_c_1A_L~~~~~~~~~~~~-

Comarca/Forum Regional/Fórum Distrital Vara 

PORTO FELIZ 0 2 VARA CIVEL 

Agência Conta Guia de Depósito Número Identificação Depósito 

1122-3 FORUM PORTO FEL 26 .000985-2 000003 - 3 015111222600098527 

Número Processo Ano Tipo do Processo Natureza da Ação 

00000393 1998 CONCORDATA 

Nome do Depositante Tipo de Pessoa CPF/CNPJ 

ANEIDE DO NASCIMENTO DE OLI VE I F 844 . 825 . 168- 72 

Nome do Autor Tipo de Pessoa CPF/CNPJ 

PORTOBLOCO ART. CIM. CONST . CIV . LT J 46 . 872 . 099/ 0001-12 

Nome do Réu Tipo de Pessoa CPF/CNPJ 

Valor do Depósito Código de Referência da Operação 

R$ 5. 000.00 BNC0111 22314032003000200 5.000.00 

DATA DE DEPOSITO : 14/ 03/2003 

10/02 - BDA009 Vta Processo 
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~~BÁRRIOS ADVOCACIA / ~ 

EXMO(a). SR(a). DR(a). JUIZ(a) DE DIREITO DA PRIMEIRA V ARA CÍVEL D.tt 
COMARCA DE POR TO FELIZ 

Proc. 393/98 

PORTOBLOCO ARTEFATOS DE CIMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA., por seu 
Advogado, vem a presença de V.Exa., nos autos de CONCORDATA PREVENTIVA requerer 
sejam devolvidos todos os livros fiscais que se encontram neste DD. Juízo e Cartório, assim 
como os registros de empregado~ entregues por raz.ão do favor legal. 

Salto, 25, Ill?fÇO, 2~03. 

Cláudio Amauri Barrios 
ADVOGADO 
OAB 63.623 

Termos em que 
P. Deferimento 

''íl\.Q/1~ 
Marco Aurélio Toledo 

ESTAGIÁRIO DE DIREITO 
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PODER JUDICIÁRIO 
COMPROVANTE DE DEPÓSITO JUDICIAL ~ -

Comarca/Fórum Regional/Fórum Distrital Vara ~ 

\'r -
PORTO FELIZ 02 VARA CIVEL 

.> . 
Agênci.:- Conta Guia de Depósito Número Identificação Depósito 

1122-3 FORUM PORTO FEL 26 . 000985- 2 000004-4 015111222600098527 

Número Processo Ano Tipo do Processo Natureza da Ação 

00000393 1998 CONCORDATA 

Nome do Depositante Tipo de Pessoa CPF/CNPJ 

ANEIDE DO NASCIMENTO DE CLIVEI F 844 . 8 25 . 168-72 

Nome do Autor Tipo de Pessoa CPF/CNPJ 

PORTOBLO-~'H . CIM . CONST . CIV . LT J 46 . 872 . 099/ 0001 ·1 2 

Nome do Réu Tipo de Pessoa CPF/CNPJ 

Valor do Depósito Código de Referência da Operação 

R$ 5 . 000 , 00 BNC011075816042003000286 5 . 000 . 00 

DATA DE DEPOSITO: 16/ 04/ 2003 
10/02 - BDA009 Via Processo 

• 

PODER JUDICIÁRIO 
•. ·-------------~------~-c_o_M __ P_R_o_v_A_N_r_E_D_E __ D_E_P_ó_s_1r_o __ J_u_D_1c_1A __ L ______________________ __ 

Comarca/Forum Regional/Fórum Distrital Vara 

PORTO FELI Z 02 VARA CIVEL 

Agência Conta Gula de Depósito Número Identificação Depósito 

1 122- 3 FORUM PORTO FE L 26.000985-2 000004- 4 015111222600098527 

Número Processo Ano Tipo do Processo Natureza da Ação 

00000393 1998 CONCORDATA 

Nome do Depositante Tipo de Pessoa CPF/CNPJ 

ANEIDE DO NASCIMENTO DE OLIVEI F 844 . 825 .1 68-72 

Nome do Autor Tipo de Pessoa CPF/CNPJ 

PORTOBLOCO ART . CIM . CONST . CI V . LT J 46 . 872 . 099/ 0001-12 

Nome do Réu Tipo de Pessoa CPF/CNPJ 

Valor do Depósito Código de Referência da Operação 

R$ 5 .000,00 BNC011075816042003000286 5 . 000 ,00 

DATA DE DEPOSITO: 16/ 04/ 2003 

10/02 - BDA009 . . 
Via Contabrhdade 



BÁRRIOS ADVOCACIA 

EXMO(a). SR(a). DR(a). JUIZ(a). DE DIRBTO DA 
PRIMEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE 

Defi ro. 

PORTO FELIZ 

,i·· ...:;. 
>01 

r.~ 
ir::,,·:;" 
':,J:IQ 

°"1,;: ... -· o, ,4 

. ... 
•;,__, ,, .• 
' 
-.:J'" ' ...... ... , . ........ ·C;: N . . . 

:.::> w 
....... 

.. , 
)'º 

.. .. :Dl .. 

-· ~ , . 
r··.: - .. . ~· ·: 

.._., 
' .. ,,;: ~ :::: .... iú?- .. 
' 

.... 

N " ' : ' .•.. 
<.D ··-.;.··.,-: e ~ .., 

393/98 

PORTOBLOCO ARTEFATOS DE CIMENTO E CONSTRUÇÃO CML LIDA., por 
seu Advogado, vem a presença de V.Exa. para, nos autos de CONCORDATA 
PREVENTIVA que interpôs para dizer: 

01. É proprietária do veículo MERCEDES-BENZ 2216, ano e 
modelo 1983, chassi 34540312621962, placas CCZ-9475, estando tal bem 

-- relacionado como integrante do ativo garantidor do benefício legal. 

02. Ao efetivar o licenciamento do bem, deparou com 
constrição judicial, referente a este feito, impedindo o ato administrativo, 
vital o deslocamento nas ruas e estradas, sob pena de apreensão. 

Ante todo o exposto, requer-se a V.Exª. que determine da liberação da 
restrição imposta ao veículo, via ordem dirigida ao CIRETRAN local, 
exclusivamente para fins de licenciamento, mantendo-se a constrição 
judicial quanto a alienação, aguardando-se o vital 

SALTO, 25, ABRIL, 2.003 

o+rnTo 

Cláudio l J\Iílauri Bárrios 
ADVOG}\DO 

OAn 63623 
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PODER JUDICIÁRIO 
SÃO PAULO 

JUÍZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA DA COMARCA DE PORTO FELIZ. 

Av. José Maurino, 252-Centro- Porto Feliz/SP. - CEP 18540 000 

Oficio nº 506/2003 
Processo nº 393/98 
CONCORDATA 

1 ª Seção Cível 

PREZADO SENHOR: 

Porto Feliz, 28 de abril de 2003. 

Pelo presente expedido nos autos de CONCORDATA sob nº 
3_21/98, requerido pela PORTOBLOCO ARTEFATOS DE CIMENTO E 
(.;~STRUÇÃO CIVIL L TOA, em tramite por este Juízo e Seção Cível de Justiça, 
COMUNICO a Vossa Senhoria, que este Juízo autorizou o LICENCIAMENTO DO 
VEÍCULO de marca M.B./MERCEDES-BENZ L 2216, CAR/CAMINHÃO/MEC 
OPERAC, ano e modelo 1983, cor amarela, à diesel, placa CCZ 9475, chassi nº 
34540312621962, do Município de Porto Feliz/SP., PERMANECENDO, NO ENTANTO 
O SEU BLOQUEIO JUDICIAL. 

-.. \ 

Ao 
CIRETRAN 
PORTO FELIZ/SP. 

Apresento a Vossa Senhoria protestos de estima e consideração. 

DANIELA BORTOLIERO VENTRICE 
JUÍZA DE DIREITO 



• 

~ \~ PODER JUDICIÁRIO 
~ ~ COMPROVANTE DE DEPÓSITO JUDICIAL 

Comarca/Forum Regional/Forum Distrital Vara 

PORTO FELIZ 02 VARA CIVEL 

---
Agência Conta Gula de Depósito Número Identificação Depósito 

1122-3 FORUM PORTO FEL 26.000985-2 000005-5 015111222600098527 

Número Processo Ano Tipo do Processo Natureza da Ação 

00000393 1998 CONCORDATA 

Nome do Depositante Tipo de Pessoa CPF/CNPJ 

ANEIDE DO NASCI MENTO DE OLIVEI F 844 . 825 . 168-72 

• Nome do Autor Tipo de Pessoa CPF/CNPJ 

PORTOBLOCO ART. CIM . CONST . CIV. LT J 46.872 .099/ 0001-12 

Nome do Réu Tipo de Pessoa CPF/CNPJ 

Valor do Depósito Código de Referência da Operação 

R$ 5.000,00 BNC011 075819052003000173 5.000 ,00 

DATA DE DEPOSITO : 19/ 05/2003 
10102 • BOA009 Via Processo 

•' 

~ ~ . 
.~ 



Eugênio Motta Neto 
advogado 

7. 
E~CELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DA 1ª VARA ~ ~ ,, 
CIVEL DA COMARCA DE PORTO FELIZ. u 

CESSO Nº 393/98 
CONCORDATA PREVENTIVA 
PORTOBLOCO LTDA. 

EUGENIO MOTTA NETO, já qualificado, 
COMISSÁRIO DATIVO nos autos da concordata preventiva em epígrafe, tendo sido 
intimado a apresentar RELATÓRIO GERAL nos termos dar. cota ministerial de fls. 

- \ 857, conforme r. despacho de fls. 867, vem, respeitosamente a presença de Vossa 
Excelência, informar que está reunindo informações, diligenciando junto a empresa e 
escritório contábil, de forma a apresentar seu relatório satisfatoriamente, razão porque 
requer a dilação de prazo, por mais 30 (trinta) dias, em vista da complexidade dos 
trabalhos a serem realizados. 

Ouvindo-se sempre a diligente Promotora de Justiça, 

P .Deferimento. 

Porto Feliz, 02 de junho de 2003. 

COMISSÁR DA T fVO 
OAB/SP nº 84.609 

r: ... , .. 

-· , .. .; ( 

f..f1 

N 

03 

_, 

Av. José Mauri110. 11''. 198 - Porto Feliz - S P - CEP 18.540-000 - Fone Fax {15) 262.4080 - 9 -s 1-7515 
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Comarca/Fórum Regional/Fórum Distrital 

PORTO FELIZ 

Agência Conta 

1122-3 FORUM PORTO FEL 

Número Processo Ano 

00000393 

Nome do Depositante 

ANEIDE DO NASCIMENTO DE OLI VE I 

Nome do Autor 
~ ... 

PORTOBLtn: :;- ART. CIM. CONST . CIV. LT 

Nome do Réu 

Valor do Depósito 

R$ 5 . 000 , 00 

DATA DE DEPOSITO: 17/ 06/2003 

10/02 - BOA009 v,a Processo 

Comarca/Forum Regional/Fórum Distrital 

PORTO FELIZ 

Agência Conta 

PODER JUDICIÁRIO 
COMPROVANTE DE DEPÓSITO JUDICIAL 

Vara 

02 VARA CIVEL 

Gula de Depósito Número Identificação Depósito 

26.000985-2 000006-6 015111222600098527 

Tipo do Processo Natureza da Ação 

1998 CONCORDATA 

Tipo de Pessoa CPF/CNPJ 

F 844.825.168-72 

Tipo de Pessoa CPF/CNPJ 

J 

Tipo de Pessoa CPF/CNPJ 

Código de Referência da Operação 

BNC011075817062003000083 

PODER JUDICIÁRIO 
COMPROVANTE DE DEPÓSITO JUDICIAL 

Vara 

02 VARA CIVEL 

46.872.099/ 0001-12 

5.000.00 

Guia de Depósito Número Identificação Depósito 

1122-3 FORUM PORTO FEL 26.000985-2 000006-6 015111222600098527 

Número Processo Ano 

00000393 

Nome do Depositante 

ANEIDE DO NASCIMENTO DE OL I VE I 

Nome do Autor 

PORTOBLOCO ART. CIM. CONST. CIV. LT 

Nome do Réu 

Valor do Depósito 

R$ 5.000 ,00 

DATA DE DEPOSITO : 17/ 06/2003 

10/02 - BOA009 Via Contabilidade 

1998 

Tipo do Processo Natureza da Ação 

CONCORDATA 

Tipo de Pessoa CPF/CNPJ 

F 844. 825. 168- 72 

Tipo de Pessoa CPF/CNPJ 

J 46.872.099/ 0001 - 12 

Tipo de Pessoa CPF/CNPJ 

Código de Referência da Operação 

BNC0110758 17062003000083 5.000 , 00 

;f:: .. 
\..../ 



Eugênio Motta Neto 8 J 
advogado ~ 

~-
EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DA 1 ª V ARA 
CÍVEL DA COMARCA DE PORTO FELIZ. 

PROCESSO Nº 393/98 
CONCORDATA PREVENTWA 
PORTOBLOCO LTDA. 

... . ~· 
·:_,,. 

(.. ! . 

EUGENIO MOTTA NETO, já qualificado, 
COMISSÁRIO DATIVO nos autos da concordata em epígrafe, tendo sido intimado a 
apresentar RELATÓRIO GERAL nos termos da r. cota ministerial de fls. 857, 
conforme r. despacho de fls. 867, vem, respeitosamente, a presença de Vossa 
Excelência, expor e requerer o quanto segue: 

Em pnnc1p10, importante esclarecer que o 
Comissário foi nomeado às fls. 607, em 25 de abril de 2000, já ultrapassado o prazo de 
dois anos da distribuição do pedido de concordata, ocorrido em 08 de abril de 1998, 
como se vê na inicial. 

Aceitando o múnus e prestando o compromisso de 
bem e fielmente desempenhar suas funções, o Comissário indicou para proceder aos 
trabalhos contábeis o Perito Contador Dr. Oscar Cunha, do município de Sorocaba, 
conhecido nesta Comarca por prestar seus serviços em outros processos, há algum 
tempo (fls. 608/610). 

Ato contínuo, o Perito nomeado apresentou o seu 
RELATÓRIO, referente a situação econômica e financeira da Concordatária (fls. 
612/629). Neste trabalho, datado de 12 de junho de 2000, destaca-se pontos importantes 

ao deslinde desse processo: * 
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Jr · 
1- A concordata foi requerida em 08/04/1998, com proposta de pagamento de 40% 

no 1 º ano e 60% no final do segundo ano, com os juros e acréscimos legais. 
Como se observa, o prazo da 1ª parcela venceu em 08/04/1999 e da 2ª parcela 
em 08/04/2000. Portanto, os prazos já estavam vencidos quando o Comissário 
foi nomeado, idem quando o Relatório do Sr. Perito foi juntado aos autos; 

2- Analisando-se o Relatório, especialmente o resumo contido in fls. 623, observa
se que a situação da Concordatária era bastante deficitária financeiramente por 

~ "' ocasião da distribuição da concordata, com um passível exigível de R$ 
1.882.835,46. No entanto, deste total, apenas R$ 181.914,41 o déficit aos 
credores quirografários; 

3- Ainda nas fls. 623 do Relatório, o Sr. Perito indicou os valores que deJ/eriam ter 
sido depositados por ocasião dos vencimentos, quais sejam: 40% sobre R$ 
181.914,41 em 08/03/1998 = R$ 72.765,71; e, 60% sobre R$ 181.914,41 em 
08/03/1998 (sic) = R$ 109 .148, 70. Respectivos valores, corrigidos 
monetariamente e com juros de 1 % ao mês, foram demonstrados como R$ 
75.565,66 e R$ 126.960,74, isso em 12 de junho de 2000; 

4- Às fls. 624/626 o Sr. Perito demonstra os valores prometidos pela Concordatária 
aos quirografários; às fls. 627/629, os respectivos valores corrigidos; 

A este respeito, ou seja, dos valores que a 
Concordatária teria que depositar aos credores quirografários, registre-se que, após 
diversas petições, da Concordatária, do Comissário, do Sr. Perito, Cotas do Ministério 
Público e determinações deste R. Juízo (fls. 633/634, 635/637, 638, 639, 647, 658, 659, 
665, 669, 670, 675, 680/682, 685, 686, 687, 713, 714/715, 727, 728/730, 731, 734/735), 
finalmente, por petição de fls. 740/741, o Sr. Perito apresenta cálculos indicando o 
déficit de R$ 12.308,68 para satisfação dos valores aos credores quirografários, 
isso se fossem autorizadas as vendas de um caminhão e de uma usina de concreto. 

Em petições de fls. 751/752 e 766/767 o 
Comissário concordou com a venda dos bens, como havia requerido a Concordatária às 
fls. 604 e 714/715, negócios que foram concluídos com autorização deste r. Juízo, 
conforme despacho de fls. 769. 

Como demonstrado pelo Sr. Perito, mesmo com a 
venda do caminhão e da usina de concreto a Concordatária ainda deveria depositar R$ 
12.308,68. Este fato motivou o requerimento de fls. 815, com os documentos anexos, 
em que a Concordatária pretende vender um caminhão acidentado, placas BIS 5198, 
que o Comissário constatou estar relacionado in fls. 122, livre de ônus. 
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Afora a questão do valor dos honorários do 
Comissário, decidido por este r. juízo in fls. 761 e até o momento não depositado, em 
que pese intimação pessoal às fls. 772 vº, vale uma análise mais detida a partir da 
última fala do Sr. Perito, que apontou a necessidade de um depósito de R$ 

12.308,68 (fls. 741): 

!6'0 1- Este seria o valor a ser depositado caso ocorresse a venda do caminhão e da 
usina de concreto, na forma proposta in fls. 714/715, sendo o caminhão à vista, 
por R$ 12.000,00 e a usina por R$ 60.000,00, com R$10.000,00 de entrada e 
mais 10 parcelas de R$5.000,00, o que ocorreu; 

2- O caminhão foi vendido por R$ 12.000,00 e o valor depositado, conforme fls. 
785; 

3- A usina de concreto foi vendida por R$ 60.000,00, em parcelas, tendo havido os 
seguintes depósitos: a) R$ 10.000,00 de entrada, com depósito às fls. 784; b) lª 
parcela de R$ 5.000,00 (fls. 859); 2ª parcela (fls. 868); 3ª parcela (fls. 872); 4ª 

· parcela (fls. 877) e 5ª parcela, ora juntada pelo Comissário; 

Portanto, percebe-se que as parcelas referentes a 
venda da usina de concreto vêm sendo depositadas, embora a 2ª parcela tenha sido 
depositada com atraso, restando um saldo credor de R$ 25.000,00, cuja quitação deverá 
ocorrer provavelmente no mês de novembro de 2003; 

Quanto ao saldo deficitário remanescente, de R$ 
12.308,68 (fls. 741), acrescido dos honorários do Comissário, no importe de R$ 
3.500,00 (fls. 761), a serem atualizados até a data do efetivo pagamento, esperam os 
proprietários da Concordatária cobrir com a venda do caminhão Volkswagem - Modelo 
24220, ano 1993/1993, placas BIS 5198, que se encontra danificado e queimado, cujo 
requerimento para a venda, avaliações, fotos, documento e boletim de ocorrência 
encontram-se às fls. 815/821. 

É o que constatou o Comissário em recente visita 
na empresa Concordatária, buscando informações para instruir este trabalho, quando 
percebeu bastante preocupação dos proprietários em cumprir a proposta feita nestes 
autos, mantendo a empresa em funcionamento. Tanta preocupação, que o Comissário 
foi questionado a respeito da possibilidade de ser vendido o caminhão acidentado, 
sendo informado que havia pessoa interessada. 
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A este respeito, e seguindo orientação do 
Comissário, os proprietários da empresa Concordatária providenciaram junto ao 
interessado na compra do caminhão uma PROPOSTA DE COMPRA, pelo valor R$ 
19.000,00, com entrada de R$ 6.400,00 e mais duas parcelas de R$ 6.300,00, com 
trinta e sessenta dias. Providenciaram também uma DECLARAÇÃO de que o veículo 
não estava coberto por apólice de seguro por ocasião do acidente e posterior incêndio 
que sofreu, como também cópias autenticadas dos depósitos efetuados por conta dos 
bens alienados ( does. anexos). 

Resta analisar o estado econômico da empresa, as 
razões com que justificou o pedido, se o ativo da empresa garante o crédito 
quirografário, as garantias oferecidas, o procedimento dos responsáveis pela empresa 
antes e depois do pedido, enfim, eventuais atos que possam caracterizar crime 
falimentar, de forma a atender a R. Cota Ministerial de fls. 857, visando cumprir o 
disposto no inciso X do art. 169 da Lei Falimentar. 

Rememorando que o Comissário ingressou nos 
autos com diversos prazos vencidos, resta orientar-se pelos RELATÓRIOS do Sr. Perito 
Contábil (fls. 612/619, 650/653, 680/684, e 740/747), valendo a observação que entre o 
primeiro e o ultimo transcorreram quase dois anos. 

Em seu primeiro RELATÓRIO, em que o Sr. 
Perito demonstra a situação econômica e financeira da Concordatária, percebe-se 

~ claramente que a empresa acumulou enorme déficit financeiro com a Receita Federal 
(Imposto de Renda), Prefeituras, PIS, COFINS, FUNDO DE GARANTIA, ICMS, INSS, 
Instituições Bancárias e Leasing. Em resumo, às fls. 623, o Sr. Perito demonstra R$ 
273.518,70 aos Credores Privilegiados; R$ 245.334,97 aos Credores Bancários; R$ 
691.247,55 de Arrendamento Mercantil e R$ 490.819,83 de Leasing, totalizando R$ 
1.700.921,05, sem contar com R$ 181.914,41 aos Credores Quirografários, cujo 
depósito está quase integralizado. 

Neste mesmo Relatório, a partir de fls. 618, o Sr. 
Perito demonstra R$ 126.014,46 como total das duplicatas em carteira a receber; R$ 
120.110,35 em duplicatas em cobrança no BANESPA; R$ 97.909,33 em duplicatas em 
cobrança no BANCO DO BRASIL; e R$ 18.992,84 em duplicatas em cobrança no 
BancoHSBC; 

Às fls. 650/651, o Sr. Perito demonstra novas 
contas, mantendo inalterado os valores de débitos aos Credores Privilegiados, Credores 
Bancários, de Arrendamento Mercantil e Leasing, alterando-se somente os valores dos 
Credores Quirografários, por conta de Renúncias de Créditos, cujo valor indicado 
passou a ser de R$ 87.897,87. ~ 

a 
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Neste mesmo Relatório. de fls. 650/651, o Sr. 
Perito demonstra os valores depositados pela Concordatária, no total de 50.415,00, 
solicitando o encaminhamento de oficio ao BANESP A. visando informações sobre os 
rendimentos dos depósitos de fls. 654/657. 

O Relatório seguinte ficou prejudicado por conta 
da transferência dos valores do BANESP A para a NOSSA CAIXA, retardando a 

.-~'atualização de um dos valores depositados (fls. 680/682). providências que vieram aos 
autos às fls. 692/699. 

Finalmente, in fls. 740/741 a última fala do Sr. 
Perito, em que atualiza os valores depositados. os valores dos créditos quirografários. 
deduz valores de bens que posteriormente foram vendidos e indica o valor de R$ 
12.308,68 a ser depositado. de forma a satisfazer os credores quirografários. 

Infelizmente. como se percebe, o Sr. Perito não 
levantou os valores do ativo da empresa e eventuais garantias oferecidas. de forma a 
subsidiar este trabalho. Mesmo assim, vasculhando os autos. o Comissário indica a 
leitura das fls. 251/257, em que constam os veículos livres de ônus, os veículos com 
alienação e o Balanço Especial levantado. demonstrando suficiência financeira para 
saldar os débitos quirografários. a maioria deles já depositados ou com renúncias de 
créditos juntadas aos autos. sabido que os débitos fazendários podem ser parcelados. 

Quanto ao mais, constam nos autos diversos 
pedidos de levantamento de créditos e um pedido de conversão em falência, como se vê 
às fls. 860 dos autos. 

O Comissário faz questão de frisar que não é 
expert contábil. Suas colocações visam apenas colaborar na elucidação dos fatos 
pertinentes aos autos. Por tudo o que analisou, o débito aos credores quirografários 
pode perfeitamente ser saldado com a venda do veículo acidentado, inclusive os 
honorários do Comissário. bastando que a Concordatária efetue um depósito de R$ 
891, 72. certamente com o acréscimo de eventuais diferenças por conta de atualização 
de parcelas que ainda estão sendo depositadas, corno já exposto, senão vejamos: 

1- Segundo o Sr. Perito, e após a conclusão dos pagamentos das parcelas da venda 
da usina de concreto. restariam a ser depositados R$ 12.308,68 (fls. 741). 
Atualizando-se este valor, pela Tabela Prática do TJ, de abril de 2002 até esta 
data, temos: R$ 12.308,68 + 25,010959 (abr/02) x 30,354706 Gun/03) = R$ 
14.938,50; 
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2- Quanto aos honorários do Comissário, arbitrados in fls. 761 em R$ 3.500,00, a 
serem atualizados desde a data da nomeação, em abril de 2000 (fls. 607), até 
esta data, temos: R$ 3.500,00 + 21,448958 (abr/00) x 30,354706 Uun/03) = R$ 
4.953,22; 

3- Somando-se os valores acima descritos, que estão atualizados até junho de 2003, 
teríamos: R$ 14.938,50 + R$ 4.953,22 = R$ 19.891,72; 

.,_" 4- Sendo autorizada a venda do veículo acidentado, pelo valor ofertado, de R$ 
19.000,00, restariam a serem depositados pouco mais de R$ 891,72, certamente 
com as atualizações das parcelas mencionadas. 

Por todo o exposto, esperando ter atendido 
satisfatoriamente a determinação deste r. juízo e r. cota ministerial, o Comissário requer 
a Vossa Excelência quanto segue: 

1- Digne-se Vossa Excelência em AUTORIZAR a venda do veículo acidentado, 
Marca Volkswagem, modelo 24220, ano e modelo 1993, Diesel, chassi nº 
9BWYTAKT7PDB07260, placas BIS 5198 - conforme requerimento e 
documentos juntados às fls. 815/821 dos autos, negócio a ser realizado com o 
Sr. RONALDO NASCIMENTO DE OLIVEIRA, pelo valor de R$ 19.000,00 
(dezenove mil reais), com R$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais) de 
entrada e duas parcelas de R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais), a serem 
pagas no prazo de 30 (trinta) e 60 (sessenta) dias após a entrada, conforme 
proposta de compra anexa, valores estes que deverão ser depositados pelo 
comprador em conta judicial vinculada a estes autos, determinando, para 
tanto, a expedição do competente ALVARÁ JUDICIAL; 

2- Em sendo autorizada a venda do bem, digne-se Vossa Excelência em 
determinar a intimação pessoal do representante legal da empresa 
Concordatária, para que em 48 (quarenta e oito) horas deposite em juízo a 
importância de R$ 891, 72 ( oitocentos e noventa e um reais e setenta e dois 
centavos), ciente de que deverá estar atualizando o saldo devedor 
mensalmente, e depositando as diferenças, obviamente em razão da correção 
monetária das parcelas que deverão estar sendo depositadas (usina de 

- concreto e veículo acidentado); 

3- Considerando-se, nos autos, diversos requerimentos de credores 
quirografários, e a comprovação de que em torno de 90% (noventa por 
cento) do crédito quirografário está garantido, digne-se Vossa Excelência 
em autorizar os levantamentos de valores correspondentes a 40% (quarenta 

~ 
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por cento) dos créditos - primeira parcela -, sem nenhum risco de prejuízo 
aos credores, s.m.j. de entendimento diverso; 

4- Outrossim, considerando-se o arbitramento de honorários às fls. 761, a 
intimação pessoal de Os. 772 e a fala da Concordatária, in fls. 834, de que os 
valores que estão sendo depositados "destinam-se exclusivamente a quitação 
dos débitos da concordata, inclusive honorários do Sr. Comissário", digne-se 
Vossa Excelência em autorizar o levantamento de sua remuneração, no 
importe de R$ 4.953,22 (quatro mil, novecentos e cinqüenta e três reais e 
vinte e dois centavos), como acima demonstrado; 

Ouvindo-se sempre a Douta Promotora de 
Justiça, e na expectativa de ter atendido satisfatoriamente a determinação deste r. 
juízo, 

E. deferimento. 
Porto Feliz, 30 de ju 
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1\)Rl'OBLOCO AR1' . L E: CThUN-VOS Ll'DÂ 

__ , 
Tre;:."'ctos Senhores: 

Tem a presente a finalida de de propor a com

pra do caminhão marca Vólkswagcm ano 10,q3 mod elo 1903 tipo 24220, 

placa BIS 5198, no estado efil que se e ncontra , pilo valor de R$ •••• 

19.000,00 (Dezenove mil reais), a ser pago da seguint ~ forma: R$ •• 

6400,00 (Seis mkl e quatroc entos reais) na apres entação dos aocu-/ 
mentes; R$ 6300,00 (Seis mil e trezentos r ~Qis) 30 dias da data;/ 
"-

~t300,oo (Seis mil e tr5zentos reais) 60 dias da data . 

Informo que a present e ~roposta t em prazo de 

validade ae 15 di as corri dos . 

su.bsc r evo-me . 

D~ OLIV :i:IRli 

RG 18 300. 581 

.658- 8, t el 9774-0210 

Rua T- lin io Salgado, 496 - Itapet i ninga . 



PORTO BLOCO Artefatos de CinumJo e Constrllção Civil~ a. 
Areias- Pedras-Muros- Tubos- Pré Mo/dados- Lajes para Piso e Forro 

CONCREf O PRÉ -MISTURADO 

Avenida Monsenhor Seckler, 1651 - Vila América - Tel.: (015) 261·1160 - Cl:P 18540-000 Porto Feliz - SP 
__ lnscri_ção Estadual 554.006.447.118 ______ .. ------····----·- ·-·-· --·····--··-·--·-··-··-- ········e. N. P .J .. : 46.872.099/0001 -12. 

DECLARAÇÃO 

PORTOBLOCO ART. DE CIMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL L TOA., por 

seu diretor Evaldo Armanhe portador do CPF nº 189.321.778-72 residente a Av. 

Monsenhor Seckler, 1651, declara para todos os fins e efeitos de direito que o veículo da 

marca e modelo VW/24.220 da cor branca, com ano e modelo 1.993, chassi 

9BWYTAKT7PDB07260 com placa BIS 5198 I S.P., não estava coberto por apólice de 

seguro p~casião do acidente e posterior incêndio que sofreu, respondendo civil e 

criminalmente pela presente declaração. 
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PODER JUDICIÁRIO 
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL 

Código Vara Código 

1 

Subconta . 

.f -, 
Número Processo Tipo Processo 

r-' ,,0-M_ CJYl 
Código Atividade Tipo 
Economica Proa 

Tipo 
Pessoa 

CPF/CNPJ ) 

Y f, :3 + J, rfl 9 OCO(- f él 
CPF/CNPJ 1 

Recolhe-se no BANCO NOSSA CAIXA S.A. referente aos Auto:; de 

á disposição do Juizo acima mencionado, nos termos dos provimentos do Conselho Superior de Magistratura referente a matéria, nas condições constantes abai.xo. 

, .. '-- D 
.,, 1., 

1 - A remuneração dos depósi tosJ·~.'dar:~• com os critérios definidos pelo 
Conselho Superior da Magis(ratur . oria Geral da Justiça e 
Agente Depositário. 

2 - Sobre os juros incidir.a Jmposto de-'" 
conforme deter~ legisicf~~ê,.vi . . ~ ~--:~ 

Telefone para Contato 

Para Uso E.xclusivo do Banco 
Denominação Bloqueio Valor 

DINHEIRO 02 

24 

CHEQUES 48 

99 

TOTAL 01 

Autenticação Mecânica 

~ii22 7Dez2002 062 i2.000,00RC 016 
11/01 - 70/9017- - ~'V#'. 

, _, ·- . -~-~ 



PODER JUDICIÁRIO 
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL 

Código Vara 

Agência Subconta 

J --l 
Número Processo Tipo Processo 

Recolhe-se no BANCO NOSSA CAIXA S.A. referente aos Autos de 

à disposição do Juizo acima mencionado, nos termos dos provimentos do Conselho Superior de Magistratura referente a matéria, nas condições constantes abaixo. 

N2 Cheque 
-::, C)() S-ç 

1 - A remuneração dos depósitos se dará com os crité rios definidos pelo 
Conselho Superior da Magistratura , Corregedoria Gera l da Justiça e 
Agente Depositário. 

2 - Sobre os juros incidirá Imposto de Renda q1,1eis~rá descontado na Fonte, 
conforme det~a a ,a; ,~iaçi'i<i vigente."./· ,, 

A .~1:J .,.'" .. ,A.' ~ 

Valor do Depósi'o-

DINHEIRO 02 

24 000 
CHEQUES 48 

99 

TOTAL 01 o ( 

Autenticação Mecãnica 

~i 22 27Dez2002 061 i 0.000,00RC 016 

1122-3 26-000985-2 PORTOBLOCO ART. 

..... 

Código 

- ~ .. ~ 
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PODER JUDICIÁRIO 
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL 

~~~~~~.., ...... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--'~~~...._~~~~~~~~~~~~~~ 
Recolhe-se no 8/11-ICO NOSSA CAIXAS.A. referente aos Autos de 
à disposição do Julzo acima mencionado, nos temias dos provimentos do Conselho Superior de Magistratura referente a matéria, nas condições constantes abaixo . 

1 - A remuneração dos depósitos se dará com os critérios definidos pelo 
Conselho Superior da Magistratura, Corregedoria Geral da Justiça e 
Agente Depositário. 

2 - Sobre os juros incidirà Imposto de Renda que será descontado na Fonte, 
conforme determina a legislação vigente . 

Valor do Depósito 

DINHEIRO 02 

24 

CHEQUES 48 

99 

TOTAL 01 
Autenticação Mecânica 

Dml1'75 3tJãi,É~'ª ~~ê ~- tH 1ttRM 016 
H 22·-3 26-000985- 2. c,:,nta sem dctdo~. c adast rai s 

o 
J:: 
N 

1(0-· > 1 ),, 
\o 
l\t ·' º ,-.. 
u-1 
V1 
Cb 
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PODER JUDICIÁRIO 
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL 

Vara 

Recolhe-se no B~NOSSA CAIXAS.A. referente aos Autos de 
à disposição do J•.,.c:o acima mencionado, nos termos dos provimentos do Conselho Superior de Magistratura referente a matéria, nas condições constantes abaixo. 

Nº Cheque 

o 4 
Banco 

1 - A remuneração dos depósitos se dará com os critér ios defi 
Conselho Superior da Magistratura, Corregedoria Geral da 
Agente Depositário . 

2 - Sobre os juros incidirá Imposto de Renda que será descontado na Fonte, 
conforme determina a legislação vigente. 

Valor do Depósito 

Telefone para Contato 

Para Uso Exclusivo d anca 
Denominação Bloqueio Valor 

DINHEIRO 02 

24 

CHEQUES 48 

99 

TOTA L 01 

Autenticação Mecânica 

__ .:__==--..-.!!!~~=z ;::~~-----,.:,~:, 1075 14Hare0&3 063 5. 000, 00RC 017 
26-000985-2. Conta sem dados cadast rais 

--------

Código 

~ {) 
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PODER JUDICIÁRIO 
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL 

Recolhe-se no BA Yf ~ t ·'lSSA CAIXA S.A. referente aos Autos de 
à disposição do Jul, , acima mencionado, nos termos dos provimentos do Conselho Superior de Magistratura referente a matéria, nas condições constantes abaixo . 

NºCheque:i 

1 • A remuneração dos depósitos se dará com os critérios definidos pelo 
Conselho Superior da Magistratura , Corregedoria Geral da Justiça e 
Agente Depositário. 

2 - Sobre os juros incidirá Imposto de Renda que será descontado na Fonte, 
conforme determina a legislação vigente. 

Valor do Depósito 

DINHEIRO 02 

24 

CHEQUES 48 

99 

TOTAL 01 
Autenticação Mecãnlca 

f,f:: iif. 1075 i6Abr2003 118 

'- 3 

s; 

5. 000, 00RC ·}17 

1122-3 26-000985-2 Conta sem dados cada!tfais 

• 



PODER JUDICIÁRIO 
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL 

Nome do Réu 

Recolhe-se nQ BANCG NOSSA CAIXA S.A. referente aos Autos de 

Nº Identificação Depósito 

r~ 
p }:/ 

CPF/CNPJ 

Tipo CPF/CNPJ 
Pessoa 

1 - Tributária ( Participação 
Fazenda do Estado SP) 

2 - Alimentar 
3 - Outras 

à disposição do Juizo acima mencionado. nos termos dos provimentos do Conselho Superior de Magistratura referente a matéria, nas condições constantes abaixo. 

Banco 

1 • A remuneração dos depósitos se dará com os critérios definidos pelo 
Conselho Superior da Magistratura, Corregedoria Geral da Justiça e Agente 
Depositário. 

2 • Sobre os juros incidirá Imposto de Renda que será descontado na Fonte, 
conforme determina a legislação vigente. 

Para Uso Exclusivo do Banco 
Denominação Bloqueio Valor 

DINHEIRO 02 

24 

48 

99 

TOTAL 01 

Autenticação Mecânica 

1122-3 26-000985-2 Conta sem dados cadastrais 
- 09/02 - 70/9017-

ma1 75 191'1ai2003 045 

• 
. ' 

5.000,00RC 017 
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PODER JUDICIÁRIO 
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL 

Nº Identificação Depósito 

Código Natureza 1 - Tributária ( Particip, 
~ ') n Ação ·~ Fazenda do Estado 
U()IV 2 - Alimentar 

3 - Outras 

~ Recolhe-ser, ..,.. .co NOSSA CAIXAS.A. referente aos Autos de 
Q) 

.. .. 
> 

à disposição JO Juizo acima mencionado, nos termos dos provimentos do Conselho Superior de Magistratura referente a matéria, nas condições constantes abaixo. 

Nº Cheque Banco 

1 - A remuneração dos depósitos se dará com os critérios definidos 
Conselho Superior da Magistratura , Corregedoria Geral da Justiça e 
Depositário. 

2 - Sobre os juros incidirá Imposto de Re a 
conforme determina a legislação vi nte. 

-0-9-/0_2_·_70-/9_0_1_7_~~~~~~~~,. 

,· ,,no Bello1to Cauchloll 
rn•ta l"Ollm de Moura 
''f ·ida Domingues Vieira 

• o Selo de • utenttcldade" 
.~, fim,• R l -O 

Para Uso Excl?isiv do Banco 
Denominação loqueio Valor 

DINHEIRO 02 

24 

CHEQUES 48 

99 

TOTAL 01 

Autenticação Mecânica 

5. 000 , 00RD 0l 

sem dados cadastrais 

~ /1. '7 ::, , " . 

/ 

t:: 
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Autos nº 393/98 

1 ª Vara da Comarca de Porto Feliz 

CONCORDATA-PORTOBLOCO 

' MM. Juiz: 

Comprometeu-se a requerente, no pedido de processamento da 

concordata, com fulcro no art. 156 da LF, ao pagamento de seus débitos no prazo 

de 24 meses, sendo 40o/o no primeiro ano e 60% no segundo. 

O despacho inicial foi proferido em 1998. O Comissário 

nomeado indicou perito que procedeu ao exame da escrituração a fls. 612/629 e 

-"-.. 650/651 . 

Só que já se passaram mais de CINCO ANOS desde o 

ajuizamento do pedido de concordata, e o Comissário SEQUER elaborou o 

relatório previsto no art. 169, X da LF. Não obstante manifestação ministerial de 

fls. 857, datada de cinco meses, o comissário, na sua petição retro, vem pedir 

autorização para venda de bens e mais prazo para pagamento dos credores. Só 

que, frisamos, carece de qualquer respaldo legal o pedido de dilação de prazo 

para pagamento, na medida em que não há falar-se em "moratória da moratória" . 

Ademais, a presente se arrasta, como já se disse, há cinco anos, sem que o 

integral e devido pagamento tenha se realizado. 

O Ministério Público na cota mencionada, já acenou para a 

possibilidade de quebra. E também a falência já foi expressamente pedida pelo 

credor a fls. 860/861 . 

IMPRENSA Üf 



MP 41 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Nos termos do art. 17 5 da LF, o prazo para o cumprimento da 

concordata preventiva inicia-se na data em que o devedor ingressa com o pedido 

em Juízo. Deve o concordatário, sob pena de decretação de falência, depositar em 

dinheiro as quantias correspondentes às prestações que se vencerem antes da 

sentença que concede a concordata, até o dia imediato ao dos respectivos 
-. 

vencimentos. Os depósitos independem do quadro geral de credores e de cálculo. 

Os depósitos não foram efetuados integralmente pela 

concordatária, de modo que a FALÊNCIA é medida de rigor, não obstante os 

comoventes argumentos trazidos pelo comissário. 

Pelo exposto, com pesar, o Ministério Público opma pela 

quebra, com fulcro no art. 175, §8º da LF. 

- \ Porto Feliz, 1 º de julho de 2003 

Renata Lucia Mota Li 

IMPRENSA ÜFICLAL 
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PODER JUDICIÁRIO 
SÃO PAULO 

JUIZO DE DIREITO DA PRIMEIRA V ARA DA COMARCA DE PORTO FELIZ/SP. 
Av. José Maurino, 252 - Centro, Porto FelizJSP. - CEP 18540 000. 

Diligência do Juízo 
Processo nº 393/98 
CONCORDATA 

MANDADO DE INTIMAÇÃO 

A Doutora Daniela Bortoliero Ventrice, MMª Juíza de Direito 
da Primeira Vara Desta Comarca de Porto Feliz, Estado de São Paulo, na forma da lei, etc ... 

MANDA a qualquer Oficial de Justiça de sua jurisdição que 
em cumprimento deste, expedido nos autos supramencionados sob nº 393/98 movida por 
PORTOBLOCO ARTEFATOS DE CIMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL LIDA 
PROCEDA-SE A INTIMAÇÃO DA PORTOBLOCO ARTEFATOS DE CIMENTO E 
CONSTRUÇÃO CIVIL LIDA, na pessoa de seu representante legal para que no prazo de 
30 (trinta) dias, contados da juntada deste aos autos principais para que atenda ao despacho 
a seguir transcrito: " Tendo em vista a manifestação Ministerial, opinando pela quebra, 
DETERMINO à concordatária o depósito dos valores devidos, ou proposta concreta de sua 
efetivação, com depósito inicial, sob pena de decretação da Falência, em 30 dias. lnt." P.F., 
0~2003. (a). DANIELA BORTOLIERO VENTRICE, Juíza de Direito Tutelar da 1ª 
Vara Cível desta Comarca. CUMPRA-SE na forma e sob as penas da lei. Porto Feliz, 14 
de julho de 2.003 . Eu, (Vera Lúcia Antunes Alves), Escrevente, o digitei 
e, EU, (Ivan Antonelli), Diretor de Serviço o subscrevi e assino por determinação 
judicial. 

IVAN ANTONELLI 
DIRETOR DE SERVIÇO 
MATR. N° 306.980-A 

OFICIAL: (Vânia) -RICHARD CARGA: /2003. 
N.S.C.G.J.-CAP. VI, item 4. É vedado ao Oficial de Justiça o recebimento de qualquer numerário diretamente da parte. 

A-1..As despesas em caso de transporte e depósito de bens e outras necessárias ao cumprimento de mandados, 
ressálvadas aquelas relativas à condução, serão adiantadas pela parte mediante depósito do valor indicado pelo Oficial 
de Justiça nos autos, em conte corrente à disposição do juízo. 4.2. Vencido o prezo para cumprimento do mandado sem 
que efetuado o depósito (4.1), o Oficial de Justiça devolverá, certificando a ocorrência. 4.3. Quando o interessado 
oferecer meios para o cumprimento do mandado ( 4.1 ), deverá desde logo especificá-los, indicando dia, hora e local em 
que estarão à disposição, não havendo nesta hipótese depósito para tais diligências. 5. A identificação do Oficial de 
Justiça, no desempenho de suas funções será feita mediante apresentação de carteira funcional, obrigatória em todas as 
diligências. 



PODER JUDICIÁRIO 
SÃO PAULO 

JUIZO DE DIREITO DA PRIMEIRA V ARA DA COMARCA DE PORTO FELIZJSP. 
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/ 
POPER JUDICIÁRIO 

SÃO PAULO 

JUI.ZO DE DIREITO DA PRIMEIRA V ARA DA COMARCA DE PORTO FELIZ/SP. 
Av. José Maurino, 252 - Centro, Porto FelizJSP. - CEP 18540 000. 

Diligência do Juízo 
Processo nº 393/98 
CONCORDATA 

MANDADO DE INTIMAÇÃO 

A Doutora Daniela Bortoliero Ventrice, MMª Juíza de Direito 
da Primeira Vara Desta Comarca de Porto Feliz, Estado de São Paulo, na forma da lei, etc ... 

MANDA a qualquer Oficial de Justiça de. sua jurisdição que 
em cumprimento deste, expedido nos autos supr~e°:cionados sob' i( J°93/98 movida por 
PORTOBLOCO ARTEFATOS DE CIMENTO E CONSTRUÇAO CIVIL LTDA. 
PROCEDA-SE A INTIMAÇÃO DA PORTOBLOCO ARTEFATOS DE CIMENTO E 
CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA., na pessoa de seu representante legal para que no prazo de 
30 (trinta) dias, contados da juntada deste aos autos principais p~a.qµe a~en~ ao despacho 
a seguir transcrito: " Tendo em vista a manifestação Ministerial, opinando pela quebra, 
DETERMINO à concordatária o depósito dos valores devidos, ou proposta concreta de sua 
efetivação, com depósito inicial, sob pena de decretação da Falência, em 30 dias. Int." P.F., 
03"/l ,.,...2003. (a). DANIELA BORTOLIERO VENTRICE, Juíza de Direito Tutelar da 1ª 
Vara C' esta Comarca. CUMPRA-SE na forma e sob as penas da lei. Porto Feliz, 14 
de ju o de . Eu, ~ era Lúcia Antunes Alves), Escrevente, o digitei 
e, E , Antonelli), Diretor o subscreví e assino por determinação 
·ud· 

OFICIAL: (Vânia) - RICHARD CARGA: '==\ f Ç /2003 . 
N.S.C.G.J.-CAP. VI, item 4. É vedado ao Oficial de Justiça o recebimento de qualquer numerário diretamente da parte. 
~ despesas em caso de transporte e depósito de bens e outras necessárias ao cumprimento de mandados, 
ressalvadas aquelas relativas à condução, serão adiantadas pela parte mediante depósito do valor indicado pelo Oficial 
de Justiça nos autos, em conta corrente à disposição do juízo. 4.2. Vencido o prazo para cumprimento do mandado sem 
que efetuado o depósito (4.1), o Oficial de Justiça devolverá, certificando a ocorrência. 4.3. Quando o interessado 
oferecer meios para o cumprimento do mandado ( 4.1 ), deverá desde logo especificá-los, indicando dia, hora e local em 
que estarão d disposição, não havendo nesta hipótese depósito para tais diligências. 5. A identificação do Oficial de 
Justiça, no desempenho de suas funções será feita mediante apresentação de carteira funcional, obrigatória em todas as 
diligências. 



e __ ~--=-=--~ 

R e 9//:z Ot// 

23- ôl- e> 3 

\ 



JUNTADA 
As .. i:!?. d~----~ ---------~ --- - ~ __ ,. -~--de 'lJ:P3 

e • 

finito & c:iL .. : au~c:2 . __ --~ - ~ - - ·- -·-·· ___ ..,,.._ 

---· - -·-· -· ·--· .... - ~-- _____ . .. _ ..... . -r'""•'--- - --



EXMO(a). SR(a). DR(a). JUIZ(a) 
DA COMARCA DE 

Processo nº 393/98 

CLÁUDIO AMAURI BÁRRIOS ~ 
ADVOGADO 

}(_.,.. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL 
P O R T O F E L I Z. 

~ ... 

~.. .. 

PORTOBLOCO ARTEFATOS DE CIMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, já 
qualificada nos autos em epígrafe, vem perante V.Exa. através de seu Advogado, 
manifestar-se quanto ao r.despacho de fls. 900 nos seguintes termos: 

01. Em primeiro lugar, foi apresentado Relatório Geral pelo Sr. 
Comissário acostado aos autos nas fls. 881 à 887. 

Especificamente nas fls. 886, o Sr. Comissário manifesta-se 
favoravelmente à venda do veículo acidentado, descrito como sendo de Marca 
Volkswagen, modelo 24220, ano e modelo 1993, Diesel, chassi nº 
9BWYTAKT7PDB07260, placas BIS 5198, apresentando inclusive comprador para o 
mesmo, Sr. Ronaldo Nascimento de Oliveira, que junta aos autos nas fls. 888, 
instrumento propondo a compra do bem avaliado em R$ 19.000,00 (dezenove mil 
reais). A forma de pagamento acordada foi: R$ 6.400,00 (seis mil reais e 
quatrocentos centavos) na entrada; R$ 6.300,00 (seis mil reais e trezentos centavos) 
a serem pagos 30 (trinta) dias após a entrada; R$ 6.300,00 (seis mil reais e trezentos 
centavos) a serem pagos 60 (sessenta dias) após a entrada. 

Resta somente, a expedição do ALVARÁ JUDICIAL, autorizando 
a venda do veículo supra descrito, para que posteriormente, seja realizado o depósito 
judicial do montante - R$ 19.000,00 (dezenove mil reais) - com a finalidade pe qi.iitar 
plenamente a Concordata Preventiva em questão. 



CLÁUDIO AMAURI BÁRRIOS 
ADVOGADO 

FLS.02 

02. Em segundo lugar, requer o Concordatário autorização para 
efetuar deposito judicial nos presentes autos de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o 
dia 23 de agosto de 2003 à título de complemento de eventuais diferenças de 
atualização monetária que possam vir a ser identificadas. 

03. Ressalta-se em último lugar que, o montante referente à venda 
~ Usina de Concreto será integralizado mensalmente, encerrando-se em 
~NOVEMBRO DE 2003, haja visto, despacho judicial constante nos autos nas fls. 769, 
que autoriza a realização do negócio , tendo sido previamente acordado o seguinte: 
R$ 10.000,00 (dez mil reais) de entrada, com depósito às tis. 784 e 10 parcelas no 
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), onde constam nos autos o adimplemento de 5 
parcelas às tis. 859, 868, 872, 877, 880 respectivamente, perfazendo, com o 
cumprimento do depósito das parcelas vincendas, o total de R$ 60.000,00 (sessenta 
mil reais) que totalizará o valor da venda do bem. 

Portanto, resta o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) 
para adimplemento total da venda autorizada. 

Ante o exposto, pugna-se, ouvidos, credores, Sr. Comissário e Ministério Público, 
pela : 

a. expedição de ALVARÁ JUDICIAL para autorização da venda do 
veículo descrito no item 01, com a condição de que todos os 
valores auferidos destinem-se exclusivamente para depósito 
judicial nestes autos. 

b. autorização para que a concordatária efetive depósito de 
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o dia 23. agosto.2.003, a títu
lo de complemento de eventuais diferenças de atualização mo
netária que possam vir a ser identificadas. 

Nestes termos, 
' P. deferimento. 

Cláudio Amauri Bárrios 
ADVOqADO 

OAB 63.623 

Tarsila Talarico 
ESTAGIÁRIA DE DIREITO 
OAB 122.538-E 



~ 
EX.MO. SR DR JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ~ 
PORTO FELIZ- SP 

Ref: PROCESSO N.º 393/98 
CONCORDATA 
MI\JI.IICC~TAt',;.,.n 

'"''"11 t..ü ''"'V'"'~ 

'.:-" COPEL COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS L TDÃ, credora 
quirôgrafária já qualificada nos autos do processo em epígrafe, Concordata da 
empresa Portobloco Artefatos de Cimento Ltda., por seu procurador ao final 
assinado, vem à presença de V. Exa. manifestar, pelas razões de fato e de direito 
a seguir aduzidas: 

Compulsando os autos, verificamos que a concordatária já 
depositou praticamente todo o valor para a satisfação dos créditos dos seus 
credores quirografários. 

Assim, na qualidade de uma das credoras, e ciente que ainda não 
foram autorizados por esse r. Juízo o levantamento dos primeiros 40% (quarenta 
por cento) dos valores então depositados, requer a V. Exª, como princípio da 
satisfação dos credores: 

""" a) autorização desse r. Juízo para que os credores quirografários 
p~ssam levantar, ao menos, 40% dos créditos que possuem junto à 
concordatária, vez restar muito pouco para essa cumprir com os 100% das 
obrigações dessa estirpe. 

b) conseqüentemente, que a serventia providencie a "guia de 
levantamento" em nome dessa credora, para que, intimada, possa fazer, embora 
parcialmente, o que há tanto tempo aguarda e almeja. 

p. deferimento. 

De Capivari (SP) para Porto Feliz(SP), 28 de julho de 2003. 

OAB/SP nº 164.312 
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PODER JUDICIÁRIO 
·~~~~~--~~~~~~c_o_M~PR_o~VA~N-TE __ o_E_D_E_P_ó_s_1T_o~J-U_D_1c_1A~L~~~~~--~~~~~-

ComarcaJForum Regional/Forum Distrital Vara 

PORTO FELIZ 01 VARA CIVEL 
~\, 

\ Agência Conta Guia de Depósito Número Identificação Depósito (}' 
1122- 3 FORUM PORTO FEL 26.001277-2 000001-1 015 11 1222600127721 

Número Processo Ano Tipo do Processo Natureza da Ação 

00000393 1998 CONCORDATA OUTRAS 

Nome do Depositante Tipo de Pessoa CPF/CNPJ 

PORTOBLOCO ART . CIM. CONST .CIV J 46.872.099/0001-12 

Nome do Autor Tipo de Pessoa CPF/CNPJ 

PORTOBLOCO ~ CIM. CONST.CIV. LT J 46 .872.099/0001- 12 ' 

Nome do Rêu Tipo de Pessoa CPF/CNPJ 

Valor do Depósito Código de Referência da Operação 

R$ 5 .000 , 00 BNC0111223 19082003000178 5.000.00 

DATA DE DEPOSITO: 19/08/2003 
1 0/02 - BOAOOS Vra Processo 

. .. .. .. .. . ... . .. .. ... ... .... .. ... . ... .... .. . ... .. . . .. ... .. ... ... .. . . . .. . ..... .. ...... ... .. . . .. ... .. .. .. ... .. .. . .... . . ..... . .. .. .. ... ... ... .. .. . . ... .. .... . .... .. . 

Comarca/Fórum Regional/Fórum Distrital 

PORTO FELIZ 

Agência Conta 

1122-3 FORUM PORTO FEL 

Número Processo Ano 

00000393 

Nome do Depositante 

PORTOBLOCO ART . GIM. CONST.CIV 

Nome do Autor 

PORTOBLOCO ART . CIM. CONST.CIV. LT 

Nome do Réu 

Valor do Depósito 

R$ 5.000,00 

DA TA DE DEPOSITO: 19/ 08/ 2003 

10/02 - BOA009 Via Contabilrdade 

PODER JUDICIÁRIO 
COM PROVANTE DE DEPÓSITO JU DICIAL 

Vara 

01 VARA CIVEL 

Guia de Depósito Número identificação Depósito 

26.001277 - 2 000001-1 015111222600127721 

Tipo do Processo Natureza da Ação 

1998 CONCORDATA OUTRAS 

Tipo de Pessoa CPF/CNPJ 

J 46.872.099/ 0001- 12 

Tipo de Pessoa CPF/CNPJ 

J 46 . 872.099/ 0001 - 12 

Tipo de Pessoa CPF/CNPJ 

Código de Referência da Operação 

BNC011122319082003000178 5.000 ,00 



• 

PODER JUDICIÁRIO 
' · ~----------------------c_o_M __ PR_o __ vA __ NT_E __ D_E_D_E_P_ó_s_1T_o __ J_u_o_1c_1A_L ______________________ __ 

Comarca/Forum Regional/Fórum Distrital Vara 

PORTO FELIZ 01 VARA CIVEL 
~ \z., 

~ 
Agência Conta Guia de Depósito Número Identificação Depósito (J" 
1122-3 FORUM PORTO FEL 26.001278-1 00000 1-1 015111222600127810 

Número Processo Ano Tipo do Processo Natureza da Ação 

00000393 1998 CONCORDATA OUTRAS 

Nome do Depositante Tipo de Pessoa CPF/CNPJ 

ANEIDE DO NASCIMENTO DE OLIVEI F 844.825 . 168-72 

' 
Nome do Autor Tipo de Pessoa CPF/CNPJ 

PORTOBLOCO ----=-=, CIM.CONST.CIV.LT J 46.872.099/ 0001- 12 
;. 

Nome do Rêu Tipo de Pessoa CPF/CNPJ 

Valor do Depósito Código de Referência da Operação 

R$ 5.000,00 BNC011122319082003000 176 5.000 . 00 

DATA DE DEPOSITO: 19/08/2003 

10/02 - BDA009 v,a Processo 

· · ·· ······· ··· ····· · ···· ······ ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· · ·· ·· ·· ·· ······ ········ · ··· · ·· · ·· ·· ·· ·· ···· ····· ·· ···· ··· · ·· ·· ·· ··· · ··· · ··· ·· ···· ··· · · ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ···· ·· · ······ 

• 

PODER JUDICIÁRIO 
, :--"~------------------c_o_M_P_R_o_v_A_N_T_E_D_E_D_E_P_o_· s_1_To __ J_u_o_1c_1A_L ______________________ _ 

Comarca/Fórum Regional/Fórum Distrital Vara 

PORTO FELIZ 01 VARA CIVEL 

Agência Conta Gula de Depósito Número Identificação Depósito 

1122-3 FORUM PORTO FEL 26.001278-1 000001-1 015111222600127810 

Número Processo Ano Tipo do Processo Natureza da Ação 

00000393 1998 CONCORDATA OUTRAS 

Nome do Depositante Tipo de Pessoa CPF/CNPJ 

ANEIDE DO NASCIMENTO DE OLIVEI F 844. 825. 168-72 

Nome do Autor Tipo de Pessoa CPF/CNPJ 

PORTOBLOCO ART. CIM.CONST . CIV.LT J 46.872.099/ 0001-12 

Nome do Réu Tipo de Pessoa CPF/CNPJ 

Valor do Depósito Código de Referência da Operação 

R$ 5.000,00 BNC011 122319082003000176 5.000,00 

DATA DE DEPOSITO: 19/08/2003 

10/02 - BDA009 v,a contabllodade 





CERTfDAO 

CÓ;:.·i. .! :... 

Er.) ____ ~G- .... 



PODER JUDICIÁRIO 
SÃO PAULO 

JUÍZO DE DIREITO DA PRIMEIRA V ARA DA COMARCA DE PORTO FELIZ/SP. 

Av. José Mal no, 252 - Centro, Porto FelizJSP. - CEP 18540 000. 

ALVARÁ JUDICIAL 

A Ora. DANIELA BORTOLIERO VENTRICE, MMa. Juíza de Direito, Titular, da 
Primeira Vara desta Comarca de Porto Feliz, Estado de São Paulo, na forma da 
Lei, Etc ... 

ATENDENDO ao requerido nos autos de 
CONCORDATA sob nº 393/98, requerido pela PORTOBLOCO ARTEFATOS DE 
CIMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL L TOA, em trâmite por este Juízo e Seção Cível de 
Justiça, este Juízo autorizou a concordatária PORTOBLOCO ARTEFATOS DE 
CIMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA., com CGC nº 46.872.099/0001-12, na 
pessoa de seu representante legal. , com sede na Av. Monsenhor Seckler, 1651, Vila 
América, Porto FelizJSP., a VENDER o VEÍCULO ACIDENTADO DE MARCA 
VOL~AGEN, MODELO 24220, ANO E MODELO 1993, DIESEL, CHASSI Nº 
9BW'.t4 1\KT7PDB07260, PLACAS BIS 5198, ao Sr. RONALDO NASCIMENTO DE 
OLIVEIRA, no valor de R$ 19.000,00(dezenove mil reais), e a forma de pagamento 
acordada foi: R$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais) na entrada; R$ 6.300,00 (seis mil e 
trezentos reais), a serem pagos 30 (trinta) dias após a entrada e R$ 6.300,00 (seis mil e 
trezentos reais) a serem pagos 60 (sessenta) dias após a entrada, podendo a ora autorizada 
praticar todos os atos necessários e em direito admitidos pelo presente alvará, mediante sua 
apresentação. O prazo de validade do presente alvará é de 180 dias.. CUMPRA-SE, na 
forma e sob as penas da lei. Porto Feliz, 26 de agosto de 2003 . Eu, (Vera Lúcia 
Antunes Alves), Escrevente, o digitei. E eu, (Bel. Ivan Antonelli), Diretor de 
Serviço o subscrevi. 

DANIELA BORTOLIERO VENTRICE 
JUíZA DE DIREITO 

Certifico e dou fé ser autêntica a assinatura 

da Ora. Daniela Bortoliero Ventrice, Mma. 

MM.Juíza de Direito, Titular da 1 • Vara 

desta Comarca de Porto Feliz/SP. 

Porto Feliz, 26 de agosto de 2003. 

Ivan Antonelli 
Diretor de Serviço 
MatrfT J 306.980-A 

~ 
R {: 9//2 Oty/ 



C~rtifico e do'ú té que nesta data fo rmei o ... ~·. 

'tt>furr.e ,Jcs ;:1 u t •. s n.0 _~~~Li~, qüe inicia com as 

it10 ...... -.C\.~ _G 
.. . e t ~fJ~:J ô verdf, 4GO 2003 , 
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