
CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que nesta data, 
procedi à abertura do 8º Volume destes 
autos de CONCORDATA nº 393/1998 
conforme determinação contida no 
Provimento 50/89, Capítulo II, Item 47 
da Egrégia Corregedoria Geral da 
Justiça do Estado de São Paulo, o qual 
se inicia com as fls. 1533. 

PORTO FELIZ, 27 de julho de 2010. 

Luiza Maria Cortez 
Escrevente chefe 
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• PODER JUDICIÁRIO 
São Paulo 

PRTM EIRA V ARA DA COMARCA DE PORTO FELIZ 
Av. José Maurino, nº 252, Porto FelizJSP - CEP 18540-000 

Fones (15) 3262-2978/3262-121 7 e-mail: portofelizl @tj.sp.gov.br 

l 
Porto Feliz

1
09 de maio de 2.011. 

CONCORDATA nº 471.01.1998.499-0 (Ordem 393/98) 
REQUERENTE: PORTOBLOCO ART. CIMENTO & CONSTR. CIVIL LTDA. 
REQUERIDA: 

Prezada Senhora: 

Cumpre-se intimá-lo(s) e o faço pela presente, para que Vossa 
Senhoria preste esclarecimentos ante os quesitos apresentados, 
conforme cópia anexa, no prazo de trinta (30) dias, contados da 
juntada do "AR" aos autos principais. 

Atenciosamente, por determinação judicial. 

IVAN ANTONELLI 
DIRETOR DE SERVIÇO 

MATR. 306.980-5 

MELISSA OKAMOTO 
Rua Dr. Graciano Geribello, 252 - si 05 - Belo Alto 
ITU/SP 
CEP: 13301 625 ( 

{ 
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ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DO AR \~, 
UUIZO OE DIREITO DA 1ª VARA JUDICIAL da COMARCA de PORTO FELÍZÚ 

VENIDA JOSE MAURIN0,252 CENTRO "< ,. 
EP 18540-000 PORTO FELIZ SP R M 11621' 1··~ -, 
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RUBRICA E MATRÍCULA DO I \ 
CARTEIRO 

TENTATIVAS DE: ENTREGA . r' Uso exclusivo do Cliente: PROCESSO Nº 
1~,j:J2)º:51 l i -1.!i_: º<> h MOTIVOS DE DEVOLUÇÃO 

2·~1q5j.!..L_ .i_~h (1) Mudou-se (4) Desconhecido ~usente 
3~1_GÕ7_1 I t l l A= OÍ> h (2) Endereço insuficiente (5) Recusado ~(B~Falecido 
TENÇÃO: 3 Não existe o número 6 Não rocurado 9 Outros: 

pôs 3 (três) tentativas de entrega, devolver o ( ) lnformaçao prestada pelo porteiro ou sindico. ( ) Reintegrado ao Serviço Postal em_!_! __ . 
bjeto. 
SSINATURA DO RECEBEDOR I DATA DA ENTREGA 

__)_/, 

INOME LEGfVEL DO RECEBEDOR N' DO DOCUMENTO 



REMESSA 

Aos 12 de maio de 2.011 faço remessa destes 
autos ao representante do Ministério Público, para 
ciência de fls. 1534. 

Para constar lavre'i est;-t~1J]1-º· 

Carlos ~reira 
Escrevente - Mat/T J 81 O .23 1 

DATA 

Aos ~ ~/2011, recebi estes autos em cartório 
e para constar lavrei es~ 

-escrevente-

INTIMA CÃO 

Certifico e dou fé que do(a) r. despacho 
(sentença/decisão) de fls 1534 intimei, 
pessoalmente o representante do Ministério 
Público e/p~nstar lavrei este rmo. 

Aos t- de maio de 20 . 

- escrevente -



CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que entrei em contato telefônico 
com a experta Melissa para cumprimento da determinação 
fls 1534 e para constar lavrei este termo. 

P.F, 02 de junho de 2011. 

CarlosR. da 
Escrevente - Mat/TJ 810.231 
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EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 1 ªVARA CÍVEL DA COMARCA DE 

PORTO FELIZ/SP 

Proc. n: 393/98-CONCORDATA 

Requerente: PORTOBLOCO ARTEFATOS DE CIMENTOS & 

CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. 

MELISSA OKAMOTO, Perita Judicial Contábil dos autos em referência, vem aos 

autos para manifestar-se em relação à manifestação de fls. 1524/1525: 

Esta Expert mantém os cálculos realizados no laudo pericial contábil de fls. 

1425/1449, pois foram elaborados em plena concordância com ar. decisão de fls. 

1337 nos seguintes termos: 

"Elabore o perito contábil cálculo dos valores depositados pela devedora, com 

informações se houve o cumprimento da concordata, com depósito de 40% no 

primeiro ano após o pedido, ou seja, até 08/04/1999, e dos restantes 60% até o 

.~ final do segundo ano, ou seja, até 08/04/2000". 

A presente Concordata foi estipulada para ser cumprida nas datas retro estabelecidas 

durante o período processual, razão pelas quais as renúncias foram consideradas nas 

datas em que houve as suas juntadas nos autos e não nas datas em que o nobre 

procurador da concordatária quer que sejam levadas em conta. 

Esta Expert apensa, nessa manifestação, demonstrativos da atualização dos 

cálculos feitos, considerando as renúncias apresentadas, inclusive as de fls. 

1480/1493, para a data atual de 14/06/2011, resultando em um saldo devedor da 

concordatária no montante de R$ 103.227,03. 



Assim, pleiteia a liberação dos honorários complementares depositados em nome 

desta signatária. 

Às fls. 1467 /1468, a Concordatária apresenta os cálculos que considera correto, 

contudo, despeita por completo as datas estipuladas para o adimplemento das 

parcelas da Concordata. 

Portanto, esta Perita submete a alta apreciação desse r. Juízo para refazimento dos 

cálculos de acordo com o pleiteado pela Concordatária, requerendo, para tanto, com 

a devida vênia, o deferimento de honorários periciais complementares no montante 

de R$ 3.000,00, caso haja necessidade de recálculos, em virtude de realização de 

todos os cálculos e revisão de todo o processo. 

Respeitosamente, 

CRC-1 SP-235386/0-4 



~/ > 
Demonstrativo da situação da concordata em 14/06/2011 

TOTAL DEVIDO AOS CREDORES EM ABR/98 94.331,71 

1ºPARCELA 
40% 

37.732,68 

.----------... 
VALOR DEVIDO AOS CREDORES EM ABR/98 

1- CRÉDITO 

Saldo corrente corrigido em 30/06/09 

(+) Fator inicial de correção TJSP - 30/06/09 

(x) Fator final de correção T JSP - 14/06/201 1 

Crédito da Concordatária em 14/06/2011 

Juros de 1% a.m. de 30/06/09 até 14/06/201 1 = 23 meses 

TOTAL DO CRÉDITO DA CONCORDATÁRIA EM 14/06/2011 

TOTAL DO CRÉDITO EM 14/06/2011 

li - DÉBITO 

1ªPARCELA 

Saldo devido aos credores em 08/03/2002 após levantamento dos depósitos 
(+) Fator inicial de correção T JSP - 08/03/02 

(x) Fator final de correção T JSP - 14/06/2011 

Débito da Concordatária em 14/06/2011 
Juros de 1 % a.m. de 08/03/02 até 14/06/2011 = 112 meses 
TOTAL DO DÉBITO DA CONCORDAT ÁRIA EM 14/06/2011 

2ªPARCELA 

Saldo devido aos credores em 08/04/1998 
(+) Fator inicial de correção T JSP - 08/04/1998 

(x) Fator final de correção T JSP - 14/06/2011 
Débito da Concordatária em 14/06/2011 
Juros de 1% a.m. de 08/04/1998 até 14/06/2011 = 160 meses 
TOTAL DO DÉBITO DA CONCORDATÁRIA EM 14/06/2011 

1ªPARCELA 

+ 
2ª PARCELA 

TOTAL DO DÉBITO EM 14/06/2011 

(1) + (li) SALDO DEVEDOR DA CONCORDATÁRIA EM 14/06/2011 

301.635,02 

60.089,23 

344.772,82 

404.862,05 

2ªPARCELA 
60% 

56.599,03 

218.766,19 

40,780757 

45,714264 

245.231,72 

56.403,30 

301.635,02 

15.411,86 

24,856847 

45,714264 
28.343,97 
31.745,25 
60.089,23 

56.599,03 

19,511967 
45,714264 

132.604,93 
212.167,89 
344.772,82 

103.227,03 
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DÉBITO DA CONCORDATÁRIA APÓS RENUNCIAS E DEPÓSITOS JUDICIAIS 

1 
CRÉDITO Ql:JIROGRAFÁRIO, 

--
RENÚNCIA DO CRÉDITO CRÉDITO CONCORDATA1ª PARCELA 

Credor Valor Valor 
Localização TOTAL EM 

nos autos ABR/98 

40% Valor corrigido Juros moratórios 1% a.m. 

Abr/98 em Mar/02 47% de Abr/98 até Mar/02 

A lexandre Ambrósio Filho e Cia. Ltda. 65,50 65,50 fls. 506 0,00 - - -
Ambrósio Distribuidora de Materiais Ltda. 78,75 78,75 fls. 1482 0,00 - - -

Aretrans Com. Areia e Pedra Ltda. 5.460,00 - - 5.460,00 2.184,00 2.782,26 1.307,66 

ASP Extintores Ltda. 336,00 - - 336,00 134,40 171 ,21 80,47 

Auto Elétrica Negão Ltda. 1.445,54 1.445,54 tis. 526 0,00 - - -
Auto Posto Corcel Negro Ltda. 11 .842,50 - - 11.842,50 4.737,00 6.034,46 2.836,20 

Auto Posto São Francisco Ltda. 179,75 179,75 fls. 505 º·ºº - - -
Automec lnd. e Com. Ltda. 983,89 - - 983,89 393,56 501,35 235,63 

Bellon e Lima Ltda. 243,00 243,00 fls. 663 0,00 - - -
Campanhão e Cia. Ltda. 80,00 80,00 fls. 569 º·ºº - - -

Campneus Líder de Pneumáticos Ltda. 5.387,50 5.387,50 fls . 1489 º·ºº - - -
Capivara Freios Peças Serv. Ltda. 1.248,00 1.248,00 fls . 579 0,00 - - -

Center Peças Fabri Ltda. 2.077,70 - - 2.077,70 831,08 1.058,71 497,59 

Cerâmica Faulin Ltda. 810,00 810,00 fls. 504 0,00 - - -

Cerâmica Por do Sol Ltda. 4.631,40 4.631,40 fls. 503 e 507 0,00 - - -

Ceti Contábil S/C. Ltda. 5.268,85 5.268,85 fls. 525 0,00 - - -
Cia. Siderúgica Betgo Mineira 4.162,63 - - 4.162,63 1.665,05 2.121,10 996,92 

Cibi Cia. lnd. Brasileira lmpianti 548,13 - - 548, 13 219,25 279,30 131 ,27 

Combustran Derivados de Petróleo Ltda. 14.220,00 - - 14.220,00 5.688,00 7.245,93 3.405,59 

Com. Bettini Ltda. 756,00 - - 756,00 302,40 385,22 181 ,05 

Com. Eletro Diesel Lorenzon Ltda. 107,00 107,00 fls. 666 0,00 - - -
Com. Goldoni Prod. Siderúrgicos Ltda. 4.757,48 4.757,48 fls. 515/516 0,00 - - -
Com. Quagliato Rossini Ltda. 635,00 635,00 fls. 502 º·ºº - - . 

Com. Renosto Ltda. 600,00 600,00 fls. 528 0,00 - - . 

Copel Com. De Peças para Autos Ltda. 8.429,27 - - 8.429,27 3.371,71 4.295,21 2.018,75 

Cordeiro Máquinas e Ferramentas Ltda. 130,00 130,00 fls. 662 º·ºº - - . 

DBC Máquinas e Ferramentas Ltda. 80,00 - - 80,00 32,00 40,76 19, 16 

Diapol Distr. de Veículos Ltda. 14,95 - - 14,95 5,98 7,61 3,58 

Dimas de Marco 12.863,96 12.863,96 fls. 530 0,00 - - -
Direções Hidráulicas l ondrina Ltda. 193,00 - - 193,00 77,20 98,34 46,22 

-
Domingos e Vicente Lubrificantes 2.064,30 2.064,30 fls. 520 0,00 - - -
Edson Antonio Nogueira ME. 132,50 132,50 fls. 521 0,00 - - . 

Elfon Com. de Mat. de Eletr. Telef. Ltda. 456,05 . - 456,05 182,42 232,35 109,21 

Crédito 

11 parcela levantado 

em Mar/02 ao Credor 

- -
- -

4.089,92 (4.089,92) 

251,68 (251,68) 

- -
8.870,66 (8.870,66) 

- -
736,98 (736,98) 

- -
- -
- -
- -

1.556,30 -
- -
- -
- -

3.1 18,02 (3.118,02) 

410,57 -

10.651,52 (10.651,52) 

566,27 -

- -
- -
- -
- -

6.313,96 (6.313,96) 

- -
59,92 -
11 , 19 -

- -
144,56 (144,56) 

- -
- -
341,56 (341,56) 

Mandato de 

levantam. 
judicial 

-

-
fls. 1024 

fls. 1030 

-

fls. 1027 
. 

fls. 1080 

-

-
-
-
-
-
-
-

fls. 1057 

-
fls. 1026 

. 

-
-
-

-

fls. 1029 

-
-
-

-

fls. 1215 

-

-
fls. 1031 

~ ' 
f 

CRÉDITO 

DEVIDO 

1ª PARCELA 

-
-

-
-

-
-
-
-

-

-

-
-

1.556,30 

-
-
-

- -
410,57 

-
566,27 

-
-

-
-

-
-

59,92 

11, 19 

-
-

-
-
-

~ 



) 

r CRÉDITO QUIROGRAFÁRIO RENÚNCIA DO CRÉDITO CRÉDITO 

Credor Valor Valor 
Localização TOTAL EM 
nos autos ABR/98' 

40% 
Abr/98 

Empresa Jornal Cidade de Boituva ltda. 200,00 200,00 fls. 517 0,00 -
FJ Almeida e Cia Lida. 200,00 200,00 fls. 518 0,00 -

Fab. Art de Metais Cortez ltda. 800,55 800,55 fls. 1486 0,00 -
Fernan Com. Auto Peças ltda. 286,80 - - 286,80 114,72 

Geraldo Tuvani 1.773,28 1.773,28 fls. 529 º·ºº -
Germatec Com. de Máquinas Lida. 456,00 - - 456,00 182,40 

Giuli Materiais de Contrução ltda. 776,70 776,70 fls. 501 0,00 -
Hefer lnd. e Com. ltda. 75,00 75,00 fls. 510 0,00 -
Hidráulica ANW Lida. 250,00 - - 250,00 100,00 

ICDER lnd. e Com. Discos e Reboios Lida. 146,25 - - 146,25 58,50 

lnd. Gráfica FM Ltda. 272,40 272,40 fls. 1485 º·ºº -
lnd. Mineradora Pratacal ltda. 937,50 937,50 fls. 509 0,00 -
lntertractor Com. de Peças Lida. 1.687,00 1.687,00 fls. 1488 0,00 -
Irmãos Caloccini e Cia ltda. 1.302,61 1.302,61 fls. 1487 0,00 -
Irmãos Prado Ltda. 386,39 386,39 fls. 514 º·ºº -
ltabira Agro-Industrial S.A. 577,00 577,00 fls. 577 0,00 -
JL Telas Lida. - José Ivan Batistela 988,00 988,00 fls. 523 º·ºº -
Justino e Pantojo Lida. 826,00 826,00 fls. 522 0,00 -
Justo e Cia. Lida. 2.866,00 2.866,00 fls. 513 º·ºº -
Livraria e Papelaria Hesse Lida. 232,03 232,03 fls . 661 º·ºº -
Macrodiesel S.A. Veic. Peças Serv. 595, 11 595, 11 fls. 527 º·ºº -
Maggi Caminhões ltda. 1.030,09 - - 1.030,09 412,04 

Maria Cândida Morelli Rocha-ME. 79,85 79,85 fls. 660 º·ºº -
Maria lnés da Cruz lperó-ME 390,00 390,00 fls. 519 0,00 -
Orgacon SIC Lida. 1.737,92 1.737,92 fls. 920 º·ºº -
Pedracat Com. e Mineração Lida. 640,00 - - 640,00 256,00 

Pedreira Pedroso Lida. 23.180, 10 23.180, 10 fls. 494 º·ºº -
Porto Peças ltda. 1.044,47 - - 1.044,47 417,79 

Posto de Molas Marechal Rondon ltda. 196,80 196,80 tis. 578 0,00 -
Prog. lnf. Com. Supr. Lida. 140,00 140,00 tis. 1484 º·ºº -
Quibão e Bressiani Lida. 495,53 495,53 fls . 578 0,00 -

Radio Emissora Portofelicense Ltda. 250,00 250,00 fls. 919 0,00 -
Ramires Diesel Lida. 2.292,18 - - 2.292,18 916,87 

Remonsa Retif. de Motores NS Ap. ltda. 1.229,00 1.229,00 fls. 743 º·ºº -
Renovadora de Pneus Rezende Lida. 5.684,61 - - 5.684,61 2.273,84 

) 

CONCORDATA1ª PARCELA 

Valor corrigido Juros moratórios 1% a.m. 1• parcela 
em Mar/02 47% de Abr/98 até Mar/02 em Mar/02 

- - -

- - -
- - -

146, 14 68,68 214,82 

- - -
232,35 109,21 341 ,56 

- - -
- - -

127,38 59,87 187,25 

74,51 35,02 109,53 

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

- -

- - -
- - -
- - -
- - -

- - -

- - -
524,88 246,70 771 ,58 

- - -
- - -
- - -

326,11 153,27 479,38 

- - -
532,22 250,14 782,36 

- - -

- - -
- - -

- - -

1.168,00 548,96 1.716,96 

- - -

2.896,64 1.361,42 4.258,06 

Crédito Mandato de CRÉDITO 

levantado levantam. 
ao Credor Judicial 

- -
- -
- -

(214,82) fls. 1081 

- -
- -
- -

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -- -
- -

- -
- -
- -
- -
- -

(771,58) fls. 1028 

- -
- -
- -

- -
- -

(782,36) fls. 1022 

- -
- -

- -
- -

(1.716,96) fls. 1058 

- -
(4.258,07) fls . 1213 

\/ 
' ~ 

DEVIDO 
1ª PARCELA 

-

-
-
-
-
341 ,56 

-

-
187,25 

109,53 

-
-
-
-
-
-

-

-
-
-
-

-
-
-
-
479,38 

-

-
-
-
-

-

-

-
-

w 
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CRÉDITO QUIROGRAFÁRIO .. RENÚNCIA DO CRÉDITO CRÉDITO CONCORDATA18 PARCELA Crédito Mandato de CRÉDITO 

Credor Valor Valor 
Localização TOTAL EM 
nos autos ABR/98 

40% Valor corrigido Juros moratórios 1% a.m. 1• parcela 
Abr/98 em Mar/02 47% de Abr/98 até Mar/02 em Mar/02 

levantado levantam. DEVIDO 
ao Credor judicial 1• PARCELA 

Retensa! Ret. e Art. de Borrachas Ltda. 39,00 39,00 tis. 1483 º·ºº - - - - - - -
Rowilson Rolamentos Ltda. 221,50 - - 221 ,50 88,60 112,86 53,04 165,90 (165,90) tis. 1216 -
Rubinho Mat. Elétricos Ltda. 90,88 - - 90,88 36,35 46,31 21,76 68,07 - - 68,07 

SPL Constr. Ee Pavimentadora Ltda. 13.819,05 - - 13.819,05 ' ,1. 5.527,62 7.041 ,77 3.309,63 10.351,40 - - 10.351,40 

Santo Sanson e Filho Ltda. 550,00 - - 550,00 220,00 280,25 131,72 411,97 - - 411 ,97 

Santa Mónica Prod. Quim. Catanduva Ltda. 293,50 - - 293,50 117,40 149,55 70,29 219,84 (219,84) tis. 1032 -
Schwing Equipamentos Industriais Ltda. 282,70 - - 282,70 113,08 144,05 67,70 21 1,75 - - 21 1,75 

Segato Mad. e Mat. para Construção Ltda. 404,20 404,20 tis. 744 0,00 - - - - - - -
Sincrocam Peças e Serviços Ltda. 297,00 - - 297,00 118,80 151,33 71, 13 222,46 (222,46) tis . 1082 -
Sitti S.A. Soe. Instai. Termoel lnd. 8.000,00 - - 8.000,00 3.200,00 4.076,48 1.915,94 5.992,42 (5.992,42) tis. 1214 -
Sorotlex Com. de Borrachas lnd. Ltda. 120,00 - - 120,00 48,00 61,14 28,75 89,89 - - 89,89 

Tapeçaria Celsil Ltda. 161,60 161,60 tis. 508 º·ºº - - - - - - -
Tatuí Com. Tecnopneus Ltda. 69,75 - - 69,75 27,90 35,54 16,70 52,24 - - 52,24 

Tech Roch Min. Ltda. 125,00 125,00 tis. 512 º·ºº - - - - - - -
Tietê Automóveis Ltda. 133,65 - - 133,65 53,46 68,09 32,00 100,09 - - 100,09 

~ -

Tietz Extração e Com. de Minérios Ltda. 2.463,00 2.463,00 tis. 511 º·ºº - - - - - - -
Tintas André Com. Porto Feliz Ltda. 46,60 46,60 tls. 667 º·ºº - - - - - - -

Transportadora Vantroba Ltda. 1.462,69 - - 1.462,69 585,08 745,32 350,30 1.095,62 (1 .095,63) fls. 1033 -
Turbo Master Com. e Serv. Ltda. 540,00 - - 540,00 216,00 275,16 129,32 404,48 - - 404,48 

VL Lubrificantes Ltda. 2.141 ,47 - - 2.141 ,47 856,59 ,...._ 1.091 ,20 512,86 1.604,06 (1.604,06) tis . 1077 -
Vertical Servs. e Part. Ltda. 2.625,00 - - 2.625,00 1.050,00 
e--

1.337,59 628,67 1.966,26 (1.966,26) tis. 1034 -

Wlademir C. Henrique e Cia. Ltda.-ME. 2.294,00 - - 2.294,00 917,60 1.168,93 549,40 1.718,33 (1.718,32) fls. 1025 -
Zalla e Martielli Ltda. 1.420,00 1.420,00 fls. 594 º·ºº - - - - - - -

Total 181 .914,41 87.582,70 94.331,71 37.732,68 48.067,61 22.591 ,78 70.659,39 (55.247,54) 15.411,86 

SALDO DEVIDO DA 1ª PARCELA EM 08/03/02 15.411,86 

}D /~ 
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DIRETORIA DE EXECUÇÃO DE PRECATÓRIOS 

Em cumprimento ao Comunicado da Egrégia Presidência do Tribunal de Justiça, publicado no D.O.J. de 24 e 28 de junho de 1.993 e rr. 
decisões do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segue a TABELA OFICIAL ATUALIZADA aplicável nos cálculos judiciais, exceto para 
aqueles com normas específicas estabelecidas por lei ou com r. decisão transitada em julgado estabelecendo critério e índices diferentes. 
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TABELA PRATICA PARA CALCULO DE ATUALIZAÇAO MONETARIA DOS DEBITO$ JUDICIAIS 
Tabela editada em face da Juris rudêncía ora redominante 

1964 1965 1966 1967 1968 1969 

------- 11 .300,00 16.600,00 23.230,00 28,48 35,62 

--- 11 .300,00 17.050,00 23,78 28,98 36,27 

---- 11.300,00 17.300,00 24,28 29,40 36,91 

------ 13.400,00 17.600,00 24,64 29,83 37,43 

------- 13.400,00 18.280,00 25,01 30,39 38,01 

--- 13.400,00 19.090,00 25,46 31 ,20 38,48 

---- 15.200,00 19.870,00 26,18 32,09 39,00 

---- 15.200,00 20.430,00 26,84 32,81 39,27 

----- 15.700,00 21 .010,00 27,25 33,41 39,56 
10.000,00 15.900,00 21.610,00 27,38 33,88 39,92 

10.000,00 16.050,00 22.180,00 27,57 34,39 40,57 

10.000,00 16.300,00 22.690,00 27,96 34,95 41,42 

1971 1972 1973 1974 19 75 1976 

50,51 61 ,52 70,87 80,62 106,76 133,34 
51,44 62,26 71 ,57 81 ,47 108,38 135,90 
52,12 63,09 ' 72,32 82,69 110, 18 138,94 
52,64 63,81 7319 83,73 112,25 142,24 

53,25 64,66 74,03 85,10 114,49 145,83 
54,01 65,75 74,97 86,91 117,13 150, 17 
55,08 66,93 75,80 89,80 119,27 154,60 
56,18 67,89 76,48 93,75 121,31 158,55 
57,36 68,46 77,12 98,22 123,20 162,97 
58,61 68,95 11;81 101,90 125,70 168,33 
59,79 69,61 78,40 104,10 128,43 174,40 
60,77 70,07 79,07 105,41 130,93 179,68 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 

238,32 326,82 487,83 738,50 1.453,96 2.910,93 
243,35 334,20 508,33 775,43 1.526,66 3.085,59 
248,99 341,97 527, 14 825,83 1.602,99 3.292,32 
255 41 350,51 546,64 877,86 1.683, 14 3.588,63 
262,87 363,64 566,86 930,53 1.775,71 3.911,61 
270,88 377,54 586, 13 986,36 1.873,37 4.224,54 
279,04 390,1 0 604,89 1.045,54 1.976,41 4.554,05 
287,58 400,71 624,25 1.108,27 2.094,99 4.963,91 
295,57 412,24 644,23 1.172,55 2.241,64 5.385,84 
303,29 428,80 663,56 1.239,39 2.398,55 5.897,49 
310,49 448,47 684,79 1.310,04 2.566,45 6.469,55 
318,44 468,71 706,70 1.382,09 2.733,27 7.012,99 

1985 1986 1987 1988 1989 1990 

24.432,06 80.047,66 129,98 596,94 6,170000 102,527306 
27.510,50 93.039,40 151,85 695.50 8,805824 160,055377 
30.316,57 106,40 181,61 820,42 9,698734 276,543680 
34.166,77 106,28 207,97 95·1,77 10,289386 509,725310 
38.208,46 107, 12 251 ,56 1.135,27 11 ,041540 738,082248 
42.031 ,56 108,61 310,53 1.337.12 12,139069 796, 169320 
45.901 ,91 109,99 366,49 1.598,26 15,153199 872,203490 
49.396,88 111,31 377,67 1.982,48 19,511259 984,892180 
53.437,40 113, 18 401 ,69 2.392,06 25,235862 1.103,374709 
58.300,20 115, 13 424,51 2.966,39 34,308154 1.244.165321 
63.547,22 117,32 463,48 3.774,73 47,214881 1.420,836196 
70.61 3,67 121, 17 522,99 4.790,89 66,771284 1.642,203168 

1970 
42,35 
43,30 
44,17 
44,67 
45,08 
45,50 
46,20 
46,61 
47,05 
47,61 
48,51 
49,54 

1977 
183,65 
186,83 
190,51 
194,83 
200,45 
206,90 
213,80 
219,51 
224,01 
227, 15 
230,30 
233,74 

1984 
7.545,98 
8.285,49 
9.304,61 

10.235,07 
11.145,99 
12.137,98 
13.254,67 
14.619,90 
16.169,61 
17.867,42 
20.118,71 
22.110,46 

199 1 
1.942.726347 
2.329,523162 
2.838,989877 
3. 173,706783 
3.332, 709492 
3.555,334486 
3.940,377210 
4.41 8, 739003 
5.108,946035 
5.906,963405 
7.152, 151290 
9.046,040951 



1992 1993 199 4 1995 1996 1997 1 9 9 8 

JAN 11.230,659840 140.277 ,063840 3.631,929071 13,851199 16,819757 18,353215 19,149765 
FEV 14.141,646870 180.634,775106 5.132,642163 14,082514 17,065325 18,501876 19,312538 
MAR 17.603,522023 225.414,135854 7.214,955088 14,221930 17,186488 18,585134 19,416825 

ABR 21.409,403484 287.583,354522 10.323, 151739 14,422459 17,236328 18,711512 19,511967 
MAi 25.871 .123170 369.170,752199 14.747,663145 14,699370 17,396625 18,823781 19,599770 
JUN 32.209,548346 468.034,679637 21.049,339606 15,077143 17,619301 18,844487 19,740888 
JUL 38.925,239176 610.176,811842 11,346741 15,351547 17,853637 18,910442 19,770499 

AGO 47.519,931986 799,392641 12,036622 15,729195 18,067880 18,944480 19,715141 
SET 58.154,892764 1.065,910147 12,693821 15,889632 18,1 58219 18,938796 19,618536 

OUT 72.100,436048 1.445,693932 12,885497 16,075540 18,161850 18,957734 19,557718 
NOV 90.897,019725 1.938,964701 13,125167 'I 16,300597 18,230865. 19,012711 19,579231 
DEZ 111 .703,347540 2.636,991993 13,554359 16,546736 18,292849 19,041230 19,543988 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

JAN 19,626072 21,280595 22,402504 24,517690 28,131595 31,052744 32,957268 
FEV 19,753641 21,410406 22,575003 24,780029 28,826445 31,310481 33,145124 

MAR 20,008462 21,421111 22,685620 24,856847 29,247311 31,432591 33,290962 

ABR 20,264570 21 ,448958 22,794510 25,010959 29,647999 31 ,611756 33,533986 
MAi 20,359813 21 ,468262 22,985983 25,181033 30,057141 31,741364 33,839145 
JUN 20.369992 21,457527 23, 117003 25 203695 30.354706 31 ,868329 34,076019 
JUL 20,384250 21 ,521899 23,255705 25,357437 30,336493 32,027670 34,038535 

AGO 20,535093 21,821053 23,513843 25,649047 30,348627 32,261471 34,048746 

SET 20,648036 22,085087 23,699602 25,869628 30,403254 32,422778 34,048746 
OUT 20,728563 22,180052 23,803880 26,084345 30,652560 32,477896 34,099819 
NOV 20,927557 22,215540 24,027636 26,493869 30,772104 32,533108 34,297597 
DEZ 21,124276 22,279965 24,337592 27,392011 30,885960 32,676253 34,482804 

2006 2007 2008 2009 2010 2 O 11 2012 

JAN 34,620735 35,594754 37,429911 39,855905 41,495485 44,178247 
FEV 34,752293 35,769168 37,688177 40, 110982 41 ,860645 44,593522 
MAR 34,832223 35,919398 37,869080 40,235326 42, 153669 44,834327 
ABR 34,926270 36,077443 38,062212' 40,315796 42,452960 45,130233 
MAi 34,968181 36,171244 38,305810 40,537532 42,762866 45,455170 
JUN 35,013639 36,265289 38,673545 40,780757 42,946746 45,714264 

JUL 34,989129 36,377711 39,025474 40,952036 42,899504 
AGO 35,027617 36,4941 19 39,251821 41,046225 42,869474 
SET 35,020611 36,709434 39,334249 41 ,079061 42,839465 
OUT 35,076643 36,801207 39,393250 41 , 144787 43,070798 
NOV 35,227472 36,911610 39,590216 41 ,243534 43,467049 
DEZ 35,375427 37,070329 39,740658 . 41 ,396135 43,914759 

OBSERVAÇÃO 1 - Dividir o valor a atualizar (observar o padrão monetário vigente à época) pelo fator do mês do termo inicial e multiplicar 
pelo fator do mês do termo final, obtendo-se o resultado na moeda vigente na data do termo final. não sendo necessário efetuar qualquer 
conversão. Esclarecendo que, nesta tabela, não estão incluidos os juros moratórios. apenas a correção monetária. 

PADRÕES MONETÁRIOS A CONSIDERAR: 
Cr$ (cruzeiro): de ouU64 a jan/67 
NCr$ (cruzeiro novo): de fev/67 a mai/70 
Cr$ (cruzeiro): de jun/70 a fev/86 
Cz$ (cruzado): de mar/86 a dez/88 
NCz$ (cruzado novo): de jan/89 a fev/90 
Cr$ (cruzeiro): de mar/90 a jul/93 
CR$ (cruzeiro real): de ago/93 a jun/94 
R$ (real): de jul/94 em diante 

Exemplo: 
Atualização, até junho de 201 1, do valor de Cz$1.000,00 fixado em janeiro/88 
Cz$1.000,00 : 596,94 Qaneiro/88) x 45,714264 Qunho/2011) = R$76,58 

OBSERVAÇÃO li - Os fatores de atualização monetária foram compostos pela aplicação dos seguintes índices: 
Out/64 a fev/86: ORTN 
Mar/86 e mar/87 a jan/89: OTN 
Abr/86 a fev/87: OTN "pro-rata" 
Fev/89: 42,72% (conforme STJ, lndice de jan/89) 
Mar/89: 10,14% (conforme STJ, índice de fev/89) 
Abr/89 a mar/91: IPC do IBGE (de mar/89 a fev/91) 
Abr/91 a jul/94: INPC do IBGE (de mar/91 a jun/94) 
Ago/94 a jul/95: IPC-r do IBGE (de jul/94 a jun/95) 
Ago/95 em diante: INPC do IBGE (de jul/95 em diante), sendo que, com relação à aplicação da deflação, a matéria ficará "Sub judice". 

OBSERVAÇÃO Ili - Aplicação do índice de 10,14%, relativo ao mês de fevereiro de 1989, ao invés de 23,60%, em cumprimento ao 
decidido no Processo G-36.676/02. 
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1 ª VARA 
CÍVEL DA COMARCA DE PORTO FELIZ/SP 

Concordata Preventiva 
Autor: Portobloco Artefatos de Cimento e Construção Civil Ltda. 

Processo n.º 471.0l.1998.000.499-0 
Ordem n. 0 393/98 

.. 
1:-.. -1 ...... ...... 
,s, 
C't.J 
1 
e 
::5 . ....., 
1 

cu ,-u 
i 

,:o 
RAMIRES DIESEL L TOA., por seu advogado que esta ~ 

subscreve, nos autos do processo em epígrafe, vem, à presença de Vossa o.. 
U) 

Excelência, informar que houve cisão da sociedade, sendo transferidos todos os ~ 
direitos e obrigações, englobando eventuais e futuros créditos à VR 
Competições Ltda., conforme demonstram os contratos em anexo. 

Diante disso, serve a presente para requerer a alteração do 
credor quirografário, passando a figurar nele a VR Competições Ltda. 

Outrossim, requer a juntada da inclusa procuração ad judicia, 
bem como requerer que todas as publicações veiculadas no Diário Oficial saiam 
em nome de Laura Vitta Trinca, OAB/SP nº.141.904, sob pena de nulidade 

Termos em que, pede deferimento. 
Sorocaba, ?1 de junjlo de 2011. 

~ ~~-' 
SILVIA i<Ar{INA STRADIOTTI 
OAB/SP 171.504 

.... 
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RAMIRES DIESEL L TOA. 

CNPJ/MF Nº 71.884.326/000N)S 

NIRE 35207278619 

1 

Sociedade empresária limitada, oom capital social de R$ 5.764.896,00 (Cinco Milhões, 

Setecentos e Sessenta e Quatro Mil, Oitocentos e Noventa e Seis Reais). 

Sede e foro na cidade de Sorocaba. Estado de São Paulo, na Rodovia Raposo Tavares Km 

103,9 - Bairro: ltanguá C!;P 18052-775 .. 

Instrumento de constituição de sociedade arquivado na Junta Comercial do Estado de São 

Paulo, em sessao de 26 de janeito de 1987, sob o nümero 35207278619. 

ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL Nº 35 

I} LUIZ CALVO RAMIRES, brasileiro, natural da cidade de Sorocaba, Estado de sao Paulo, 

casado em regime de comunhão universal de bens, empresário, portador da Cédula de 

Identidade com seu respectivo RG. sob nº 4.507.018-SSP/SP e do CPF/MF nº 

018.096.018/00. residente e domiciliado na cidade de Sorocaba, Estado de Sao Paulo. à 

Rua Capitão Luiz Baddini. nº 181. Jardim Santa Rosélla, CEP. 18090· 167; e 

li) MARLI GENTILE CALVO, brasileira, natural da cidade de Sorocaba, Estado de São 

Paulo, casada em regime de comunhão uni'llersal de bens, empresária, portadora da Cédula 

de Identidade com seu respectivo RG. sob nº 5.824.796-SSP/~P e do CPF/MF nº 

029.007.568/57, residente e domiciliada na cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo, à 

Rua Capitão Luiz Baddini, nº 181, Jardim Santà Rosália, CEP. 18090·167; 

Na qualida~e de únicos e atuais sócios componentes da Sociedade RAMIRE7' IE 

L TOA., têm entre si justos e acordados a promoção da alteração em seu Contrr(o Soei 

qual se traduz sob a seguinte fomia: 
\ 

1) Nesta data, os sócios res_olvem proceder a uma CISÃO PARCIAL no patrimônio da 

sc;>cledade, nos moldes e cqm obediência estrita ao que determina o artigo 229 da Lei nº 

6.4~4 de. 15/12/1976. e ~s _artigos 1. ~ 13··e seguintes .da Lei :0.406/200. 2, p.ara a retirada~ 

_patnmôn10 dos bens, d1re1tos e obrigações a seguir descritos, vertendo essa parcela 

patrimônio para.a sociedadejé'.I exístenté V.R. COMPETIÇÕES LTDA., com sMe na Cida \.., 

de Sorocaba, Estado de sao Paulo, na Rodovia. Raposo Tavares Km 103,9- Bairro: ltan~,\ 

- CEP 18052-775. devidamente Inscrita no CNPJ/MF sob n' .07.450.6431000~ ~ §&.> 



a) dez lotes de terreno, assim descritos: 

(i} lote de t&rreno sob n.01, da quadra A, com frenté para a Rua 01, do loteamento 

denominado ªPortal das Antilhas". sito no Bairro lper6, no Distrito e ·Município de Capela do 

Alto, desta Comarca de Tatul-SP, com as seguintes medidas e co~frontações: com frente 

para a rua 1. onde med~ vinte e qua~ metros. igual metragem de largura nos fundos, por 

quarenta e -dois metros d~ comprimento de ambos os lados. confrontando do lado direito de 

quem do Imóvel olha para a ru~. com o lote de núméro 02; no lado esquerdo-na mesma 

sltuaçao com propr1edade d~ Henrique·Pareja; e, nos fundos com propriedade de João Pires 

Vleira, encerrando a área de 1.Q08_,00m2. Imóvel esse cadastrado na Prefeitura Municipal de 

Capela do Alto, sob nº 1,007.2903, exercleio de 1996, situado no lado lmpar, na' distancia de 

20ô.OOm1 onde faz esquina com a estrada Municipal. Imóvel registrado no Cartório de 

Registro de Imóveis e Anexos de Tatul, São Paulo, no Livro nº 2 - Registro Geral - Folha 01 , 

na matricula nó 43.998: 

(ii) lote de terreno sob n.02, da quadra A, com frente para a rua 01, do loteamento 

denominado ªPortal das Antilhas·, sito no Bairro lper6, no-Distrito e Municlpio de·capela do 

Alto, desta Comarca de Tatuf-SP, com as seguintes medidas .e confrontações: com frente 

para a rua 1, onde mede vinte e quatro metros, igual metragem de largura nõs fundos. por 

quarenta e dois metros de comprimento de ambos os lados, confrontandó do lado direito de 

quem do lmóvel olha para a rua, com o lote de número 03; no lado ·esquerdo na mesma· 

situaç.ao com o lote n. 01; e nos funtiós com propriedade de João Pires Vieira, encerrando a 

área de 1.008,00m2. Imóvel esse cadastrado na Prefeitura Municipal de Capela do Alto, sob 

nº 1.007.2904, exercício de 1996, situado no lado lmpar. na dist.ãncia de 182,00m, onde faz 

esquina com a Estrada Municipal. Imóvel registrado no Cartório de Registro de. Imóveis e 

Anexos de Tatuf, São Paulo. no Livro nº 2 - Registro Geral - Folha 01 , na matrícula nº 

43.999; 

(iii) lote de terreno sob n.04, da quadra A, com frente para a Rua 01 , do loteamento 

denominado kPortal dás Antilhas", sito no Bairro lperô, no Distrito e Município de Cap 

Alto. desta Comarca de Tatuí-SP, com as seguintes medidas e confrontações: ·~~ 
para a n~a 01 . onde mede vinte e qualrQ metros. igual metragem de largura nos undos, , 

quarenta e dois metros de comprimento, de ambos.os lados. confrontando do la o direit 

quem do· imóvel olha para- a rua, com o lote os: no lado esquerdo na mesmà situàçllo CO: o 

lote 03; e, nos fundos com propriedade d~ Joao Pires Vielra, encerrando a área 

1.008;00m2. Imóvel esse cadastrado na Prefeitura Municipal de Capela do Alto, ob 

n,1.007.2905, ·exerclcio de 19.96, situado no lado lmpar, na distância de 134,00m. onde~ 

esqµina com a Est~da Municipal. lmôvel registrado no Cartório de Raglstro de Imóveis 

Anexos dé Tatu!, sao Paulo, no Livro nº 2 - Registro Geral - Folha 01~~atrlcula -~º 

44,000; l::jJ JI.P :) 



(lv) tote de terreno sob n.05, da quaçlra A, com frente para a Rua 01, do loteamento 

denominado "Portal das Antllhasft, sito no Bairro lperó, no Gistrit11 e M1111i~1r10 de Cnpe!s do 

Atto, desta Comarca de Tatuí..SP. com as seguintes medidêÕs ·e éonfr'.>n!aç~cs: co:n fre.nte 

para a rua 01 , onde mede vinte e ql,latfo metros, lgual metragem de largura nos fundos, por 

quarenta e dois metros de comprimento de ambos os lados, confrontando do lado direito de 

quem do imóvel olha para a ma, com o lote ,06; no lado esquerdo na mesma situa~t> com o 

lote 04; e, nos· fundos com propriedade de João Pires· Vieira, encerrando a âre~ de 

1.008;00m2. Imóvel esse cadastrado na Prefeitura Municipal de Capela do Al~o. sob n. 

1.007.2906, exercício de 1996, situado no lado ímpar, na distância de 110,00m, onde faz 

esquina com a Estrada Municipal. Imóvel re_gistrado no Cartório de Registro de Imóveis e 

Anexos ·de Tatur . . São Paulo, no Uvro nº 2. - Registro Geral - Folha Q1 , na málrlcula nº 

44.001 ; 

(v) lote de terreno sob n.071 da quadra A; com frente para a Rua 01 , do loteamento 

denominado "Portal das Antilhas· , sito no Bairro lper6, no Distrito e Municfpio de Capela do 

Alto. desta ·comarca de Tatul-SP, com as .seguintes medidas e confrontações_; com frente 

para a rua 01, onde mede vinte e quatro metros. igual metragem de largura nos fundos: por 

quarenta e dois metros de comprimento de ambos os lados. confrontando do lado direito de 

quem do imóvel olha para a rua com o .lote 08;,do lado esquerdo na mesma situação .com o 

lote 06; e, nos fundos com propriedade de João Pires Vieira, encerrando a área de 

1,008,00m2: Imóvel esse cadastrado na Prefeitura Municipal de Capela do Alto, sob 

n.1.007.2908; exercício de 1996, situa.do no lado lmpar, na distância 'de 62,00ms. onde faz 

esquina com a Estrada Municipal. Imóvel registrado no Cartório de Registro de Imóveis e 

Anexos de Tatui, São Paulo, no Livro nº 2 - Registro Geral - Folha 01, na matricula nº 

44.002; 

(vi) lote de terreno n. 01, da quadra e, com frente para a Rua 04, do loteamento 

denominado "Portal das Antllhas~. sito no Bairro lperó, no Distrito e Municipio .de Capela do 

Alto, desta Comarca de Tatul-SP, com as seguintes medidas e confrontações: com frente 

para a rua 04, onde mede dez metros em reta, mais dezessete me.tros e quarenta e cinco· 

centímetros etn,curva na confluência dessa rua com a rua 02; no l~do direito de quem do 

imóvel olha para a rua confronta-se com a rua 02, Gom a qual faz esquina. onde mede 

quarenta metros; no lado esquerdo na mesma situação, confronta-se com o lote 02.lnáev 
mede cinqüenta melros e, nos fundos mede vinte e quatro metros, confront/...~.'. 

pr~priedade de Henriqµe Pareja, encerrando a área de 950, 12m2. Imóvel esse Jadàstr . ' . 

na Prefeitura Municipal de Capela do Alto sob n.1.007.2913, exercició de 1 .696. lm el 

registrado no Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Tatul, São Paulo, ~ Livro 2 -

Registro Geral - Folha 01 , na. matricula n°·44.003; 

(vil) lote de terreno nº 08 da quadra 01 com 'írente para a rua 02, do loteamerto 

çjenominado Portal das Antilhas. sito no Bairro lper6, no Distrito e .. Municipio, de Capela\~~ 

Altp, desta Comarca de Tatui 1 com as seguintes- medidas e confrontações: com frente PªRl~ ,; 
Rua 02, onde mede 20.00.m; Igual metragem de largura nos fundo;:_~, 50,00m .de\ . 

. ~ , J6X' 



comP.rimento de ambos os lados confrontando do lado direito de quem do Imóvel olha para a 

Rua, com o lote 07, do lado esquerdo na mesma situação r.onfr".l'lta,se cem. o lote 1~; e nos 

fundos confronta-se com o lote 11, encerrando a érec" C'e ; ,000,?0:-rn:2, lmóval e~se 

cadastrado na Prefeitura Municipal de Capela dO Alto, sob nºl ,007.2931 , exercicio. 1.996, 

situado no lado impar, na distância de 140,00m, onde faz esquina com a Rua 4. Imóvel 

registrado no Cartório de Registro dé Imóveis e Anexos de Tatul, São Paulo, no Livro 2 -

R!;!g1stro Geral - Folha 01. na matricula nº 44.004; 

(vili) lote de terreno sob nº 17, da _quadra O, com frente para a Rua Q3, do loteamento 

denominado Portal das Antilhas, sito no Bairro lperó, no Distrito e Munfcipio de Capela do 

Alto, desta Comarca de Tatul, com as ~eguintes medidas e confrontações: com frente para a 

Rua 03, onde mede 20.00m, igual metragem de largura nos fundos. por 50,00m de 

comprirneoto de ambos os lados, confrontando do lado direito de quem do imóvel olha para a 

Rua com o lote 18; no lado esquerdQ na mesma situa_ção confronta·se com o lote 16; nos 

fundos confronta-se com o lole 08, encerrando a área de 1.000,00ms2. Imóvel esse 

cadastrado ·na Prefeitura Municipal de Capela <io Alio, so~ nº 1.0072934, exerclcio de 1.996, 

situado no la,do par, na· distância de 140,00m, onde faz esquina com a Rua 04. lmô.vel 

registrado no Cartôrlo de Registro de Imóveis e Anexos de Tatur, São Paulo. no Livro 2 -

Registro Geral - Folha 01, na matricula nº 44.005; 

(lx) lote de terreno sob n.18, da quadra O. com frente para a rua 03, do loteamento 

denominado "Portal das Antilhas", sito no Bairro lperó, no Distrito e· Município de Capela do 

Alto, desta Comarca de Tatui-Sf\ com as seguintes medidas e confrontações: com frente 

para a ma 03, onde mede vinte metros,.'igual metragem de largura nos fundos, por cinqüent~ 

melros de comprimento de ambos os lados. confrontando do lado direito de quem do imóvél 

olha para a rua. com o lote 17, do lado esquerdo na mesma situação, confronta-se com o lote 

19; e nos fundos confronta-se com o lote 07, encerrando a área de 1.000,00m2 . Imóvel esse 

cadastrado na Prefeitura Munlcípal de Capela do Alto, sob n.1.007.2935, exercício de_}:99i, 

ficando do .lado par1 distante 120,00m onde faz esquina com a Rua 04. lmóvelr rgi trad . o 

Cartório de Régistro de Imóveis e Anex0$ de Talui, São Paulo, no Livro 2 - Regi ro Q -. - .-
Folha 01 , na malrlcula nQ 44.099; 1 
(X) lote de lerróno sob n9 16, da quadra E, com frente para· a Rua 02, do. lotea nto 

denomin~do Portal das Antilhas, sito no Bairro lperó, no distrito e municipio de Capela do 

Alto, desta comarca de Tatu!, com as,seguintes medidas e confrontações: Inicia-se junto a 

divisa com o lote 17; dai segue na distância.de 26,00m, confrontando nessa linha com a Rua 

02, para a qual fat frente; dai deflete à direita e segue em reta na distància de 20,00m; dai 

deflete à esq1,1erda e segue em reta na distância de 1,aom, confrontando nessas linhas com 

o lote 15: dai deflete à direita e segue ern reta na distancia de 37,50m, confrontando nessa 
linha com o lote 12 a 11; dai deflete á direita e segue em reta na distância de 5,0Qm, 

confrontando nessa llnha com o sistema de lazer; daí deflete à direita e s~gue em reta~ ' 

distência de sr.oom. até. atingir o ponto de origem da descrição, confrontando nessa últi .. 

linha com o lole 17, encerrando a área de 1.070,25mo2. lmó~I e~JJ~t~ ' 
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Prefeitura Municipal de:Capela do Alto, so.b o oº 1.001.2941, ex~r.cfcio de t996. ficando do 

lado par, na distência de. 230,50 mettos ondê,Jaz E;?squína .cQrn.i Rua •. 01 17:11.ovel rn;i.ist:~do 

juntei ao Cartório de Registro dê·lmóveis e Anexos de Tatu( s10 P~ul9., nc Uvr.::i 2 - Regit.tro 

Geral - Folha 01. na matricula n6 44. 100; 

b) Uma área de terras corn 229ha 7 .822m2, deoomina~a Fazenda da Ma~a Gleba 3~K. 

situada no M1.micipio e Comárca de Ribas do Rio Pardo, Esi\;ldo de Mato Grosso do Sul, 

dentro do seguinte roteiro: LIMITES: Começando no MARCO 1, na margem esquerda do 

córrego dos Morros. próxlmo a barra de uma cabeceira, segue por uma linha de 850,00 m a.o 

rumo magnético 00111-9'12~Nw, dividJndo com a Gleba Remanescente "3" àté o MARCO 2; 

da[, por uma tinha·de 1.60ô,OO m ao rumo magnético 89º59'57"SE 9i111dindo com a referida 

Gleba Remanescente ,..3"; dai, por umà linha d$ 497.10 m ao rumo magnético 00°19·1.2··s1:, 

dividind·o com a. Gleba Desmembrada u3~F' at~ ~ MARCO 4; dai, pela (liVisâ a mesma Gleba 

Ren,'3nescente "3" , numa linha de 110;50· m ao rumó magnético 89°29'23"SE até o MARCO 

5; dai., peJa divisa do· mesmo confrontante .. numa linha de 1.405,30 m ao rumo magnético 

00°oa·32·sw até o MARCO 6 na margem esquerda do Córrego dos· Morros; dai, pelo 

córrego referido adma1 numa distância de 2.004,20 m. $êrvindo dê limite$ o· seu leito até·o 

MARCO 1 ou PONTO DE PARTIDA. CONFRO'NT"-ÇÕES: AO NORTE: com a Gleba 

Remane$cerue, *3"; AO SUL: com o córrego dos Morros; O ESTE: com . · 

Oesmemqrada "3-F"; AO OESTE: com a -Gleba Remanescente x3•. Regis.trada no art ( , · 

Registro de Imóveis da Comarca de Rlbas do Rio Pardo no Esiado de Màto Gr so d ui -

Livro Nº 2 - Registro Geral - Ficha 01, na matricula nº 8550; 

e) Uma área de terras com 32.Sha 4·.505,90 m2, denominada Fazenda da Mata - q1 ba 

3-E.J, situadc! neste Mun1cfpio e Comarca de Ribas do Rio Pardo, Estado de Mato Gr9$SO do 

SI.li, dentro ~o seguinte roteiro: LIMITES: Começando no MARCO 1, na margem dirêítá .do 

córrego dos MorrQs, $~gue ·por uma llnha de 450;00 m ao rumo magnético :89939.00"NW, 

dividindo com a GleQa Desmembrada ·•2· até o MARCO 2; dai, pela divisa do, mesmo 

confrontante por uma linha de 506100 m ao· rumo magnético 00º19~1rSE até o MARCO 3; 

daí, por uma linha de 191,00 m ao rumo magnético 89º3a·55•sE dividindo com a Gleba 

Desmembra,da "2-E-2-N até o MARCO 4; dai, por uma linha d.e 1.52.3,00 m ,ao rumo 

ill'agnético 0.0º1T57",SE. dividindo com a referida Gleba . Désmem.brada ·3~E-2-A" até ó 

MARCO 5: dai, pelà divisa da Gleba Désmembrada "3-H". por t1ma linha de 901.40;m ao 

rumo mag.né~to 89°39'53:'SE.até o MARC0·6: dai, pela divisa das Glebas Desmembradas 

·J·H'' e "3·1". Por ~ma linha di3 p77,00 m ao rumo magnético 6it0 .00 ao rumo magnético 

0061.9.17"$E até o MARCO 7;·dai, pela divisa da Gleba Desmembrada numa distância de, 

405,0Q m àó rumo magnéijco 36°27 '40"SE .até o MARCO B: dai, por umá Unha de 1 ;545.61 m 

ao rumo magnético 44' 10'24"NE, dividindo com a Gleba. Remanescente "3" atê. o MAR~.· .. ; ; 

daí, por uma linha qe 1:.800,90 rn ~9 rumo ma.gnético 47o35·00'1NW peta divis,a da G!eM . 

Reman.escente'•y até o MARCO· 10; ~ai, pela divisa da mesma Gleba "3\ .,:gor uma linh~ ./ 

~ 'é:':> 



.-~ 

250.00 m ao rumo magnético 65º00'03"NW até~ MARCO 11: dai. por uma linha de 410,00 

m ao rumo magnético 00°1·9·11"NW, dividindo com a Gleba RP.manescenlP. ·~ · até-e tAAP.CO 

12 na mar_gem direita do córrego dos Morros: dai, pelo re.f~rirto r órreg? nci:11.:. ser.vindo de 

limites o seu leito até o MARCO 1 ou PONTO OE PARTIDA. CONFRONTAÇÕES: AO 

NORTE: com a Gleba Remanescente · 2· e córrego dos Morros; AO SUL: com a Gleba 

Desmembrada "3·W, ·3.r e Remanescente "3"; AO ESTE: com a Gleba Remanescente "3~; 

AO OESTE: com a Gleba Desmembrada ~3-E-2". Registrado no Cartórío de Registro de 

Imóveis da Comarca de Ribas do Rio Pardo no Estado de Mato Grosso do Sul - Livro Nº 2 -

Registro Geral- Ficha 01, na matricula nº 8551; 

d) Ativo - investimento com TIME SHARING acrescido da CM IPC/90; 

e) Ativo - realizâvel a longo prazo com Precatórios; 

f} Ativo - realizáveis a longo prazo - contratos com as empresas Ramires 

Reflorestamentos Uda, V.R. Competições Uda .. Ramil'es Carbo Industrial Lida. e com 

Luiz Calvo Ramires; 

g) Passivo- contrato cóm Ramires Motors Ltde., e Felix Caibo Ramires. 

Fica, ainda, estabelecido que todos os direitos e obrigações, englobando eventuais e 

futuros créditos; decorfentes dos processos judiciais em andamento até a presente data 

Integrarão os direitos e obrigações a serem transferidos para V.R. COMPETlÇÓES LTDA., 

com sede na Cidade de Sorocabà, Estado de ·são Paulo, na Rodovia Raposo Tavares Km 

103,9 - Bairro: ltanguã - CEP 18052-775, devidamente Inscrita no CNPJfMF sob nº 

07.450.643/0001 -86, estando referidos processos judiciais ideAtificados no anexo (Anexo 1), 

estabelecendo as partes o direito da sociedade empres~rla V.R. COMPETlÇÕES l TOA., 

realizar todos os atos processuais e extraprocessuais necessários à sua 

habilitação/ingressofsub-rogação em cad. a um e em todos os processos judiciais ldenr ,;os 

no Anexo I e· nos diréitos .a eles correspondentes, sem a necessidade de qualqu anu • ,i 

da RAMIRES DIESEL L TOA. Todavia, acaso haja a necessidade de anuência a RA~ · 

DIESEL LTDA. ou sucessora obriga-se, em caráter irrevogável e irretratàvel, prestá,\b· ~ 
~~llJ\, 

\ l 
A cisão parcial será realízada mediante as condições e documentos a segui(ijescrito . os 

quais formam o seguinte conjunto de atos: 

1 - PROTOCOLO 

2 - JUSTIFICAÇÃO 

3-LAUOO DE AVALIAÇÃO (documento Anexo li) 

1 • DO PROTOCOLO ~ 

1.a. Os élementos atôvos e passivos que formarão o patrimõnio da empre~~," abso~ · 

parcela do patrímônio da empresa cindida serão, ~ \..[ ) 
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Dos elementos ativos: 

a) dez tótes de terreno descritos como lotes nºs 01 , 02, 04, 05 ~ 07 da 41~anra A; l?:e -nº 01 

da quadra C; lotes nºs 08, 17 e 18 da quadra D; e lote 16 d~ quaffra E. to10'.l c:o loteameílto 

denominado Portal das Antílhas, sito no Bairro lperó, no distrito e munlclpio de Capela do 

Alto. Comarca de Tatui-?P, registrados no Cartório de Registro de lmóv_eis e Anexos de 

Tatul-SP, sob nºs 43.998; 43.999; 44.000; 44 .001; 44.002; 44,003; 44.004; 44.005; 44.099 e 

44.100; 

b) uma área de terras. com 229ha 7.822-m2, denominada Fazenõ.a da Mata Gleba 3-K, 

situada no Municlpio e Comarca de Ribas do Rio Pardo, Estado de Mato .Grosso do Sul e 

registrada no Cartórto de Registro de Imóveis da Comarca de Ribas do Rio Pé;!rdo no Es~ado 

de Mato Grosso oo Sul - Livro Nº 2 -Registro Geral- Ficha 01, na matricula nº 8550; 

c)uma·ãrea de terras com 328ha 4.505,90 m2, denominada Fazenda da Mata - Gleba 3-E-J, 

situada no Muníclpio e Comar~ de Ribas·.do Rio P.ar.do, Estado de Mf;lto Grosso do Sul e 

registrada no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Ribas do Rio Pardo, Estado de 

Mato Grosso do Sul- Livro Nº 2- Registro Geral -Ficha 01, na matricula nº 8551; 

d) Investimento com TIME SHA~ING com a CM IPC/90; 

e) realizável a longo prazo com precatórios; 

f) reali.:zâveis a longo prazo - contratos com as empresas Ramires Reflorestamentos Ltda .. 

V.R. Competições Ltda., Ramires ·Carbo Industrial Ltda., devidamente inscritas no CNPJ/MF 

sob números 45.468.980/0001-90, 07.450.643/0001·86 e 03.965.589/000"1-50, 

,espectívamente. e com Luiz Calvo Ramires; no valor contâbil-,correspondente ao montante 

de R$ 6.895:634. 73 (Seis Milhões, Oitocentos e Noventa e Cinco Mil, Seiscentos e Trinta e 

Quatro Reais e·setenla e Três Centavos); e. 

Dos elementos passivos: 

g) contratos com a empresa Ramires Motors Ltda., e Fellx Caibo Ramires: no valor contábíl 

correspondente ao montante de R$ 1.130.763.73 {Utn Milhao, Cento e Trinta Mil. Sete. os 

e Sessenta e Tres Re.ais e Setenta e Trés Centavos). vertendo o capital, s scri . } e 

integralizado de R$ 5.764.871,00 (Cinco Miihões, Setecentos e Sessenta e uat~ ~ -\ . , 

Oitocentos e Setenta • Um Reais), )' p"' 
1.b. O patrimônio líquido vertido ·foi avaliado pelos peritos Srs. LEONARDO Sl VA 

TAVARES. brasileiro, divorciado. portador da Cédulé:! de Identidade RG nº 11 .419.625-4 

SSP/SP, Inscrito no CPF/MF nº 011.073.84\8-93 e no C9nselho Regional de.Contabilidade do 

Estado de São Paulo sob nº CRC 1SP134185/0-9, residente e . domiciliado na Cidade de 

Sorocaba, Estado de São Paulo, na Avenida Dr. Armando Pannunz.io, 1911, Casa 15. Baírro: 

Guadalajara - CEP 18050-000; MÁRIO SÍLVIO PANISE, brasileiro, casado. contador. 

portador da Cédula de ldentldade RG nº 8.408.047 SSP/SP, Inscrito no CPF/MF sob n-o 

021.204.838-41 e no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de sao Paulo,;~ 

1SP108723/0-6, resident.e e domiciliado na Cidadé de Sorocaba, Estado de São Paulo:~, 

Rua Ricardo Severo, 49, Vila Assis - CEP 18025~140: e VALDEMAR- Sêft~ SANTql/ . 0/ [j' 
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brasileiro, casado, contador, portador da qédula de Identidade RG nº 17.599.993 SSPJ-SP, 

inscrito no CPF/MF nº 020:663.748~90 e· no Conselho Regit>MI oe CortahUi'.lade d? Esta:fo . . . .. . ... -
d~ sao Paulo.~ob nº CRC 1SP104550/0-4, residente e do111ic•lià.O.? na Ci.c:ac:~ ::le So:ocalia , 

Estado·de São Paulo, na Rua Ri~rdo Severo, 49, Vila Assis - CEP 18025·140, conforme 

decisão dos sóélos. mediante o emprego do critério contábil (arts, 183 e 184. da Lei nº 

6.404'76), tendo como referência a d~_tà de 31 de ·março de 2011, c1Jjo trabalho apresento1,1 o 

resultado constantê do LAUDO DE AVALIAÇÃO. que lntegra o presente inst,umento (Anexo 

li) e as var1a·ções patrimoniais posteriores a essa data reflelir~~e~ao diretamente no 

respectivo patrimônio da sociedade cind~nda e ·cindida, na exata proporção das suas 

composiçóe$ patrimoniais. 

1.c1 O capital da s~Jedade cindída tem uma redução, passando dôs atuais R$ 5.764.896,00 

(Cinco Milhõ~s. Setecentos e Sessenta ~ Quatro Mil. Oitocentos e Noventa e S~is Reais), 

para RS 25,00 (Vinte'e Cinco Reai$), razão pela· qual a Cláusula Oitava do C,apítulo Ili "Do 

Capital". passa ;:3 vigorar com a séguinte red.a~o: 

*Çláusufa Oitava: 

O. Capital Social da sociedade é de RS 25.00 (Vinté e Cinco Reafs) divididos em 25 (Vinte 6 

Cinco) quotas no vafôr nominal :d~ R$ 1,00 (um retil) cada. índivi$fvei~ em reláção à 

socieda<Jê ·e totalmente integralizado, qua·fica J1ssim distribu/do entro os sócios; 

Sócios: 

LUIZ CALVO.RAMIRES 

MARLI .GENTILE CALVO 

TOTAL 

NºQuotas: 

24 

1 

25 

Valores. em R$: 

24,00 

1,00 

25,00 

Po,centagem 

96,00% 

4,00% 

100,00% 

1.d. Em substituição dos direitos do sócio Luiz Calvo Ramires, no valor de R$ 5. 764.871,00 

(cinco milhões, setecentos e sessenta e quatro, oítocentos é seteni.a e um reais), q_ue se 

dlminuem, são àtribulda.s 5.764.871 .(cinco milhões, setecentos e - sessenta e quatro, 

oitocentos e. setenta,e uma) quotas do-.capítal na sociedade que ;a~orve a.parcela cindida do 

patrimônio, pois o critério de.terminante de substitoiç.ào é-o de uma quoía de res_ulta!J.l~ _r, .. 

cada quota extinta da sociedade cln(:llda, com exceção da quotista Marfl Gentílf eC hio fo 
qualificada, a·qual por interesse, ptóp. rio,. deixa de partidpar da operação e que P. rma · i e,:. ' ·., 

com 1 (uma) quota. que pos$Ula anteriormente à cisão, frente ásociedade. cindi ~· 
1 

' \kJOl)J· 

' d 
Fica, ainda e por derradeiro, estabelecido que todos os direitos e obrigações, englob ndo 

eventuais e futuros créditos. decorrentes dos processos judiciais em andamento até a 
r 

presente datà intégrarão os direitôs e .obrigações a serem transferidos para '\R. 

COMP.ETIÇÕES L TOA.. com sede na. Cidade. de Sorocaba, Estado de. São Pa~lo. ~ . ,' 

Rodov,a Raposo Tavares Km 103,9 - .Bairro: ltanguá--CEP 16052~775, de1~ '!1ente inscrV 

'1 t}) 



no CNPJ/MF sob n1> 07.A~Q.643/000.1-86, ~stando re~etidos prcx;essos judiciais identificados 

no Anexo 1, ·esll,lbelecendo as partes o direlto,d.a sociedade er,1ore!'.léria V.~. COMPEllÇélf.S 

L TOA., realizar todos os atos pr~ssuais e extraprõc~ss:•ais •.10•-:e-,sHrios à s•Ja 

habili.taçào/ingresso/sub-rogação em cad_a um ê em todos os processos judiciais identificados 

no Anexo I e nos direitos .a eles correspondentes; sem a necessidade de qualquer anuência 

da RAMIRES DIESEL LTDA. TOdavia, acaso ~~ja a necessida(fe de anuência. ·a RAMIRES 

DIESEL L TOA. ou sucessora .obriga,se. em caráter irrevogável e .Irretratável, a prestá-la. 

2-DA JUSTIFICATIVA 

2.a. A oJ).eração é realizada de:ç1oordo com o que tjispõe a Lei·nº 6.404/76, em seu artigo 

229, em combináçao com parte aplicável dos.artigo~ 1.113 e seguintes;d~ Lei 10.406/2002. 

2.b. A operação tem todas as caracteristlc.à.s de ciS.ão. parcial do pátrfmônlo da sociedade, 

tendo·se em vista qtie apenas uma parcela. do patrimônío da cindida será vertida para o 

património.da.sociedade já ex.ist~nte. A parcela do. patrimônio a ser vertida para a soci.ecfade 

já existenté V.R COMPETIÇÕES LTDA.. retro qualiflcadà, diz respeito aos elementos 

ativo~ e passivos. devidamente descritos no Protocolo acima. 

2.c. A operação encontra ·sua JUSTIFICAÇÃO,{a~lgo 225 da Lei.nº 6.404f76) no fato de que. 

no atual patrimônio da companhia a cindir, existem béns patrimoniais (àtivo$ e passivos) de 

diversas origens, que na.o estM intrinsecamente vinculados à .~tivfdade·prhiCipal da empresa. 

Através desta operaçâ.0 de cisão. separando·OS, dos demais bens patrimoniais da sociedade, 

viabiliza-se a especialização dos objetivos sociais e a dedicação total da· empresa .aos seus 

ob.jelivos fu. n.~amentais, per~anecen~o.a, cindida -~ªo.wmente co"'. os.bens referentes ao ·~ ·. 
ramo espec1f1co de comércio de ve1culos ·e peças, ass1stênc1a tecmca e ohcma rneê, 

Importação. exportação e. representaç~e$ afins. podendo ainda participar do capi I de' r.ff 
sociedades. ao passo que a empresa cindenda - aquela que absorve e 

Jfe;t 
Q) 

património cindido - poderá dedicar·se às atividades de seu objeto sociaL 

3 - LAUDO DE AVALIAÇÃO, constante do Anexo li desta Alteração.Contratual. 

B) Todas as demais c láusulas e condições regularmente dÍspostás no Contráto Societário 

permanecem inalteradas. \ 

C) Com a alteração acima convencionada, consolidam o presente, ln~u.._mento có~Y · 
redação que ora passa a vigir: '-<~ 1:~} 



CLÁUSULA PRIMEIRA 

CONTRATO SOCIAL 

RAMIRES DIESEL LTOA. 

CNPJ/MF Nº 71.864.326/0001-05 

NIRE 35207278619 

CAPITULO I 

Da Denominação, Sede, Objeto e Duração 

A sociedade girará sob a denominação de RAMIRES DIESEL LTDA 

CLÁUSULA SEGUNDA 

··o 

A sociedade tem sua sede e foro na cidade e comarca de Sorocaba. Estado de São PaulQ, à 

Rodovia Raposo Tavares, Km. 103,9, Bairro ltanguá, CEP 18023-000, podendo abrir filia is 

em qualquer parte do território nacional. 

PARÁGRAFO UNICO: A sociedade· mantém as seguintes filiais: 

a) Na Cidade de Capão Bonito, Estado: Sao Paulo, à Avenida João Antunes Rodrigues. 

75 Bairro: Vila Cruzeiro - CEP 1830+000, devid~mente inscrita no CNPJ e NIRE sob 

números 71 .864.326/0006-10 e 35901438242, respectivamente; e 

b) Na Cidade e ltu, Estado de São Pauld, à Avenida Primo Schincariol nº 100, Bairro: 

ltaim-Guassu, loteamento Chácaras Reunidas lpê - CEP 13312-900, Cóm atividade 

direcionada ao comércio de veículos e peças, assistência técnica e oficina mecânica. 

CLÁUSULA TERCEfRA ~- ) 

O objeto da sociedade é o comércio de veículos e peças, assistência técnica oti ·n/ 

mecânica, importação, exportação e representações afins; podendo aind~ rticip ~ o ,,. 

capital de outras sociedades. J ...--~ 

. \,y,l1}' 
CLÁUSULA QUARTA Q; 

O prazo de duração da sociedade é por tempo indetenninado. Iniciou suas atividades em 07 

de abril de 1970. 

CAPITULO li 

OOSSÓCIOS 

CLÁUSULA QUINTA , 

O falecimento, a fálência ou extinção de quaisquer dos sócios nao acarretará a d issoluçã~ Qf 

sociedade. Caso o herdeiro ou sucessor nao queira continuar na socieda.de. receberá'°%ª ' 1 

haveres Uqui(jos apurados em bala'nço, da seguinte forma; 10% (dez por e~~) é vista e·\ 

~ _: 
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restante em .24 (vinte e quatro) parcelas mensais e consecutivas de igual valor, sendo a 

primeira venctvel 90 {noventa) dias após o pagamente da à vista 6 as _cema;s 

subsequentemente. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os haveres líquidos serão apurados mediante o levantamento do 

aalanço Geral, atualizado com o passivo futuro, inserindo no balanço inclusive as obrigações 

pendentes e os débitos tributârio.s jé ajuizados ou de natureza extra-judicial. 

PARÁGRAFO SEGUNOO: O falecimento de quaisquer dos sócios não exime seus herdeiros 

da responsablHdade pelas obrigações sociais anteriores, até 2 (dois) anos após averbada a 

resotuçao da sociedade. conforme reza o artigo 1.032 do Código Civil. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Ser~ de pleno direito exclufdo da sociedade: 

. o sócio declarado falido. ou aquele cuja quota tenha sido liquidada nos termos do parágrafo 

único do.artigo 1.026 do Código Civil; 

- o sóclo que em virtude de atos de Inegável gravidade, pôr em risco a continuidade da 

empresa. sendo que a sua exclusao delJ'erâ fa~er parte de reunião especialmente convocada 

para esse fim e que seja de entendimento da maioria dos sócios, cuja representatividade 

seja a de mais da metade do capital social, conforme reza o artigo 1.085 do Código Civil. O 

sócio acusado dos atos de inegável gravidade deverá estar ciente em tempo hábil para 

permitir seu comparecimento â reunião e o exercício do direito de defesa. 

CLÁUSULA SEXTA 

O sócio que por qualquer motivo desejar retirar-se da sociedade, deverá comunicar tal 

determinação por escrito com antecedência mlnima de 60 {sessenta) dias, recebendo ~~ 

haveres líquidos da seguinte forma: 10% (dez por cento) â vista e o restante em 2~ví .· 

quatro) parcelas mensais e consecutivas de igual valor, sendo a primeira ( lncfte !~ \ . 
(noventa) dias após o pagamento da à vista e as demais subseqüentemente. \Ír. ~\)., 

I Q/'{JOJ 

PARÁGRAFO ÚNICO: Os haveres liquidos serão apurados mediante o levantamen do 

Balanço Geral, atualizado com o passivo futuro, inserindo no balanço inclu.~ive as obrigações 

pendentes e os débitos tributários já ajuizaçlos ou de natureza extra-judicial. 
I'. 

CLÁUSULA SÉTIMA ~ 
Os sócios diretores retirarao mensalmente a titulo de "pró-labore", uma quanp~ \ ~er fix~~ 

pela administração da sociedade. '5j (\\ 
' 



--

CLÁUSULA OITAVA 

CAPITULO Ili 

DO CAPJTAL 

O Capital Social da sociedade é de RS 25,00 (Vinte e Cinco Reais) divididos em 25 (Vinte e 

Cinco) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (Um Real) cada, lndivislveis em relaça.o à 

sociedade e totalm.ente integralizado1 que fica assim dlstribuldo entre os sócios: 

Sócios: Nº Quotas: Valores em R$: Porcentagem 

LUIZ CALVO RAMIRES 24 24,00 96.00% 

MARLI GENTILE CALVO 1 1,00 4,00% 

TOTAL 25 25,00 100,0Q"/o 

PARAGRAFO ÚNICO; A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas 

todos respondem pela integralização do capital social. Os sócios nao respond~m 

subsidiariamente pelas obrigações sociais. 

CLÃUS_ULA NONA 

Os sócios que desejarem transferir suas quotas a terceiros, total ou parcialmente,. <;Jeverao 

comunicar aos demais quotistas da sociedade; a esses sôcios ~erão assegurados noventa 

dias de preferência para a aquisição de tais quotas, ao seu valor nominal, prazo esse a 

contar da data do recebimento do aviso por escrito. entregue mediante recibo. Não .havendo 

oposição dos sócios representando X do Capital, conforme o que preceitua o artigo 1.057 do 

Código Civil, as quotas poderao ser transferidas a terceiros. Uma vez transferidas as quo_;9D 

responderá o cedente solidariamente com o cessionâ.rio perante a sociedade e t~rcei (' ~lo 

p.razo de dois anos após averbada a modificação do contrato social. pelas obri çõ1 "oe 

tinha como .sócio. de conformidade com o contido no parágrafo único do ªJ go 1.0 d , 

Código Civil. ( . ~~~ 
. Jt 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Tais dispositivos não se aplicam nos casos de fusá ou 

incorporaÇão. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: O Sôcio cessionário que manifestar interesse em aãquirir tais 

quotas, deverá quitá-las junto ao sócio cedente qa seguinte forma: 10% (dez por cento) a 

vista e o restante em 24 (vinte e quatro) p~rcelas mensais e consecutivas de igual valor. 

sendo a primeira vencível 90 (noventa} dias após o pagamento da à vista e as demais 

subseqoente~ente. Havendo discordancia entre as·~artes. dos haveres llquidos relativo~as 

quotas, refendes haveres deverão ser apurados mediante o levantamento do Balanço Ger ~ 
atualizado com o passivo futuro, inserindo no balanço inclusive as obriga~_pen~ent~t 

os dêbitos tributários já ajuizados ~ os de naturéza extra·judicial. ~ f ", 



CAPITULO IV 

DA AOMINIST.RAÇÃO 

CLÁUSULA DÉCIMA 

A admlnlstraçã.o da sociedade será exercida pelos sócios diretores LU.12 CALVO RAMIRES -

DIRETOR PRESIDENTE e MARLI GENTILE CALVO- DIRETORA ADJUNTA. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Na representação. a sociedade obriga-se pela assinatura do 

DIRETOR PRESIDENTE - LUIZ CALVO RAMIRES, isoladamente, ou de mandatário 

legalmente constituído através de·instr:umento público. É permitido à sociedade obrigar -se ou 

responsabilizar-se em qualquer negócio ou assunto estranho ao seu Objeto social. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Pára nomeação de mandatários será necessária assinatura do 

DIRETOR PRESIDENTE - LUIZ CALVO RAMIRES. 

PARÁGRAFO TERCEtRO: Qs diretores administradores agirão harmonicamente. 

desempenhando funções que lhes fore.m designadas. 

PARAGRAFO QUARTO: Os Diretores administradores responderão: 

- p9r perdas e danos na prática de ato q1,Je esteja em desacordo com a decisão da m~ioria 

dos quolistas, conforme o que preceitua o artigo 1.013 do Código Civil; 

- pela sociedade e perante terceiros prejudicados, conforme o que preceitua o artigo 1.016 

do Código Civil. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 

A Sociedade não tem Conselho Fiscal, nem realizará Assembléia de quotistas, todavi ara 

~ suas deliberações. os sóci~s adotarão prefe. rencialmente a forma estabelecida .;r:.f.º Ho 
artigo 1.072 do Código Civil, tornando·se portanto, a reunião ou assembléia dlpens s , ~ 
quando todos OS. sócios decidirem. por escrito, sobre a matéria que seria objeto df'as. _J,,/fi-

\ ~Jt 
PARÁGRAFO ÚNICO: Os sócios tomafão conhecimento da administração social p~lo ex ~ ~ 
dir~to de livros e arquivos. se, e quando lhes parecer isso conveniente. indr~entemE\~J_ e 
de qualquer autorizaçao. \!::::/ (~>: 

CAPITULO V 

DO EXERCÍCIO SOCIAL 



CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 

As decis~es da sociedade. inclusive aquela que determi11flr a exch •!,~O oe um 'JU ~ais 

sócios, serão sempre tomadas por maioria que represente, n{'I mi'limo h1~{, ~C:nqüer.t~ e 'Jm 

por Cento) do Capital Social. autorizando-se.desde já os arquivos de Alterações Contratuais 

nas Juntas Comerciais competentes. com·exceçao das decisões em que o Código, Civil (Lei 

nº 10.406/02) exija um quorum maior. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 

O exercício social encerrar-se-à em 31 (Trinta e Hum) de Dezembro de cada ano, com o 

levantamento do Balanço Geral, que deverá ser aprovado e assinado por todos os sócios, 

dentro dos 04 (Quatro) primeiros meses subseqüentes ao seu encerramento. Os lucros 

llquidos anualmente apurados, permanecerão em lucros suspensos para futuro aumento de 

capital, ou a critério dos sócios. distribuldo entre os quotistas proporcionalmente às qu9tas 

de capital de cada um. 

PARÁGRAFO ÚNICO: A sociedade poderá levantar balanços em periodos inferiores a um 

ano, e o resultado apurado terá a destinação que for decidida pelos sócios. 

CAPITULO VI 

DA TRANSFORMAÇÃO, DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 

Por deliberação da maioria dos quotistas a sociedade poderá transformar-se em qualquer 

outro tipo societário, mediante a competente altera~o contratual. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA 

A.sociedade só se dissolverá ou entrará em liquidação, pór decisão da maioria, 

Cláusula Décima Segunda. 

CAPITULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES LEGAI~ 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA , 

Os sócios poderão recorrer ao julzo arbitral, dentro das normas processuais vigentes, pa~ a 

solução de suas dúvidas e desinteligências. Os casos omissos· serao tratados pelo q~ _ 

reg~la o C~pítulo 1, ~ubtitulo li d~ Livro da Lei nº 10.406/2002 - Côdigo~Gi~il. do quà(~ ~· ·· 
~CIOS ql.lObstas têm inteiro COnhec1rnento. ' . r-.. l 

., 
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA 

Os sócios administradores declaram sob as penas da Lei. <fl'e "ªº estac-· iMpedidoc. p:,~ lei 

especial. ou em virtude de condenação criminal, ou por Sf> enêC''ltrar cób és. ~feitot dela, a 

pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos. públicos; ou por crime 

falimentar. de prevaricaçêo, peita .ou suborno, concessão, peculato; ou contra a economia 

popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, 

oontra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Dessa forma. declaram que 

não estão incursos em quaisquer Infrações penais que os impeçam de exercer àtividade 

mercantil. 

CLÃUSULA DÉCIMA OITAVA 

A sociedade ficará sujeita às normas contidas no Códigp Cívil (Lei nº 10.406/2002), ficando 

os casos omissos, supletivamente, à Lei que rege as sociedades por ações. 

CLÁUSULA DÊCIMA NONA 

As partes elegem como seu domicilio o foro da Comaréa de Sorocaba, Estado de São Paulo, 

para o exercício e desempenho dos direitos e obrigações oriundas deste Contrato Socíat. 

E, por se acharem justos e cont<atados, fizeram lavrar este em 03 (Três) vias de igual teor e 
forma. o qual lido na presença das testemunhas no ,final assinadas, foi achado conforme e o 

ratificam. aceitam e se obrigam à bem e fielmente cumpri-lo, por si. seus herdeiros ou 

sucessores, assinando-o no fecho e rubricando-o no anverso das demais folhas, para que se 

produzam seus Jurídicos e legais efeitos. 

MIRES 

Testem(}~\ 

\.~/ 
CLÁUDIO ;trss 
RG. 6.531 .581 SSP/SP 

Sor~~ abra de 2011. 

~16 cil; Q.Jzl ) c>t ~ 
<f..1ARLI GEt{YILE CALVO 

ú 
JUVE~~~;ARENHAS 
RG. 7.106.398 - $SP/SP 

~ lc~.étG-t~ :· 
Visto de Advogado: Dra. shviJKarina" Stradlotti Mat<uad - OA 
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PROCESSO NA.TU~El.A AUTOR RÊU LOC,IUJZAÇÁO 
INICIAL 

1 1402100 M,.."'itór,• , f 1m.' conhecimt'flto R. 0 1ESEL JO~ MARIA OE LIMA 3' V.C, d<J ILIIP<MJ[SP 

2 41~ Mon,torla • Fa~e oorlhecimetilc:> lt Dlê'.SE.l. EVANDRO LUCIANO VAZ. E OUTRA 2• V.C. VQlorantim 

3 3592/1994 Monitór1.\ • F~io,oonMcime11to R orESl:L ROOOBEER f!WjSP. L TOA ,• 1/.C. Soroosba 

4 4.1~09 looni1&1:t • f' ;)$() cont,ecl{lien:o R, OIESIH. 
~EI.MA APMEGIOA MORAi:S Pt:.SSOA E 2° V,C. Votorantlrn .oumos 

5 1~oenoo~ l.!ó1~IO<Ô3, • í aa f:xiew'.l"'3 R. DIESEL JOSi: PEREIRA DE SOUZA 
1•v.C. do 

SorooatwSI' 

8 109.5#2001 •.Aon)tóô,i· F a~~ Exeeu~vo ll .. on:sn OMS DISTRlBOIO~OE VIDROS 2'V.C. dê 
SORO<:ABA 5orocaba/6P 

7 3$4011999 Monhóri,, • f M,O [;)(ó(:uliva R. DIESEL COMERCIAL IRMÃOS POSSATO LTOA. 
s•v.C.de 

SorocabalSP 

g 1109/tm Mo111\ooa • Fase ~t!"'a R. OIESEl LEONEL OE MORAES 2' V.e. de soo 
RoqucfSf> 

9 363el02 f~nl161la - F.oào~vtl H. OlESEL l)AVIO BERNARDO OE N. MEfOA 3'V.C.de· 

SorOC!ll'.~$,8·· -- ) 

,o 1493./00 Mon,iona • Fase·EJõeCl.rtiv~ R. Olt!SEL COMERCIAL OIMENEZ OE MAllEIAA L TOA. fc·~t ocabal~ 
j 

1 ~ 11 1712.IOO MMltória • F 31~ Eicooutiva R. DIESl'l YAAHSPORT ADORA PESCI L lOA. 1• V.C. 
SorQC(it;.at fl 

t2 39S7199 Moni16rin • Fase E"líeootlva R. OIESE'I. MARCOS.PINHEIRO M,llllOEL ~· V.C. SócooalWS~,; I 

~ \, 1 '(-·, > 
/,i ' ~. 13 2451100 IMnllóoa • Fa,a Fl'OC\Jlii,',11 R OIESEl POSTO OASIS ELDORADO L 10A l' V.C, OI 

}:::\ iia~~J" / 

~ ,fitU~< 
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~Et-El'1l•RA MUt'IÇ11,jy, 'JE s•v.C,d& 

MII\ANOÓPUI.I~ Sor.ocubai'SP 

19 719.'99 M:>nltódo. F0$9 Fxacutlva R. Olf;$f.L JAIRO FERRAZ OE SOUZA 
4' V.O. d& 

Soroootl.VSI' 

15 230612007 Í;X(ICl)~ R. OIESEl SULINA SEGURADORA SlA E OUTROS 
7•V. G. d4l 

Sort'C-ab:VSP 

1& ttOJ04 fxecução R. Olf.SH EOSON MUNO DOS SANTOS AGUIAR 
4•v.c. 0e 

S<>fcx,abàfSP 

17 137511999 !:Kocuçno R. DIF,SEL LU.!Z CARLOS PEORINA 11 V.G.de 
Sorocabtl/SP 

18 4106t!>9 fX')CIJ,;.)o R. OIESEl LUIZ CARLOS PEORllfA 
,• v.c. de 

SófooabalSP 

19 1SQ/2010 wcoç-Ao R. OIESEL 
EONAAPARECIOA RAMOS IT.APETININGI\· 2'V.C,de 

ME ll,1pet;nlngalSP 

20 tW2007 EmcuçôO R. OIFSFI JOSt RONILOO OE r.,ouRA 4•v.c d11 
SorO!,ObOlSP 

21 16"19SI E:~ R. Otf.SEL P.f. T~SPORll:S L TOA. ti•V.C. de 
Sc.'U1;11tr.llSP' 

ll õ7.uo9 Moru1óri3 ·fase E.<àCUliv.> R. 011:Sf:L EOOACOSTA-ME ,. V.e. daT.tt\lllSP 

23 ,~ ExocUÇt\o R. DIESl:l UNICOL PLOCADOR.A OE BENS MOVEIS Varo Únlc..') de $. 
LTOA. Migvol Ncanjo/SP 

24 9711/09 E~o R. OIÉSEL JOSÉ SEVERINO DE 81\RROS . 5• V.G. SorocabalSP 

.-' 
, .- ) 

l5 nmooe C!(EICUÇllO R. 011:SCL GERI\LOO GREGôRIO .MENOlã.s -Ât.c. J. / v t~bl).~ 
. 

' 
. 

2f 628/09 E.l<9C\.19110 R. DIESEi GILSON IINOR.AOE UMA€ OUTRA 
1\V,C;. dé 

l Sofowoo:s • t' 
A:;,/ ' \ 27 7)1/2009 ~àQ R, Dll!SE.L AN'TONIO OOS SMlO.S FILHO 

'\ 

~1 ,JbV-4 ~ 
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7 41512007 ~dehléltt1~ l~C MEMOES OE SOUZA RAMiRES OIE.SR L Tt)II e 1• v.c. 4e Capoo 
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LAUDO DE AVALIAÇÃO 

LEONARDO SILVA TAVARES, brasileiro, divorciado. contador, portador da 

Cédula de Identidade RG nº 11.419.625-4 SSP/SP. inscrito no CPF/MF nº 011 .073,848-93 e no 

Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo, sob o nº 1SP13418510-9, 

residente. e domiciliado na Ciçlade de Sorooaba. Estado de São Paulo. na Avenida Armando 

Panunzio, 1911. Casa 15, Bairro: Guadalajara - CEP 18050-000; MARIO S(LVIO PANISE. 

brasileiro, casado. contador, AQrtador da C~dula de Identidade RG nº 8.408.047 SSP/SP, 

inscrita no CPF/MF sob nº 021 .204.838-41 e no Conselho Regional de Contabilidade do Estado 

de São Paulo sob nº 1SP10872.3/0-6, residente & domiciliado na Cidade de Sorocaba. Estado 

de-São Paulo, na Rua Riéardo Severo, 49 Vila Assis, CEP 18025-140:·.e VALDEMAR SÉRGIO 

SANTOS, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 17.599.993 

SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 020.663.748-90.e no Conselho Regional de Contabilidade do 

Estado de- São Paulo sob fiº CRC 1SP104550/0-4, resldente e domiciliado na Cidade de 

Sorocaba, Estado de São Paulo, na Rua Ricardo Severo, 49 Vila Assis CEP 18025-140, nos 

termos do artigo 8º da Lei 6.404/76, ·roram nomeados peritos pela empresa RAMIRES DIESEL 

L TOA., com sede na Roqovia Raposo Tavares Km 103,9 - Bairro: ltanguá, na Cidade de 

Sorocaba, Estado .de S~o Paulo - CEP 18052.,.775, deiJidamente 1nscrlta no CNPJ/MF sob nº 

71.864.32610001-05, para proceder a avatiação. utilizando o critério .do valor contábil, no 

processo de cisào parcial de seu patrimônio (art. 229 da Lei 6.404176) para versão da parcela 

do capital ~o património da sociedade empresária já existente e denominada V. 

COMPETIÇÕES L TOA., devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.450.643/0001;!9, c{?m 

endereço à Rodovia Raposo Tavares Km 103,9 Bairro: ltanguá, na Cidade dtór ;' e 

Estado de São Paulo - CEP 18052-775; vem apresentar o respectivo resultad do ti a . lho. 

ç.onforme adiant~ devidamente exposto: · 
• 

O o~jeto do trabalho de avaliaçao envolve a idenlificaçflo do valor q ntábil 

dos bens, direitos e obrigações a seguir descritos: 

A) dez lotes de terreno assim descritos: (i) lote de terreno sob n .01, da quadra A, com 

frente para a Rua 01. do loteamento denominado "Portal das Antilhas•, sito no Bairro lperô, no 

Distrito e Municlpio de Capela do Alto, desta Comarca de Tatul 0 SP, com as seguintes medidas 

e confrontações: com frente pa(a a rua 1, onde mede vinte e quatro metros, igual metragem de 

largura nos fundos, por quarenta e dois mettos de comprimento de ambos os lado\ 

confrpntando do lado direito de quem do ill'l6vel olha para a rua,,,<;om o 10"'9. de nú~ero 02; no~) 

lado esquerdo na mesma situação com propriedade de He;iric(ue Parej,. e, nos fundos com \~ 

propried~de de Jo~~ Pires Vieira. encerrando a área d~~008,00m2. ~6Yel esse c~dastrado · 

na Prefeitura Municipal de Capela do Alto, sob nº 1,..007.2903, exerprc,o de 1996, situado no 
,r 

lacto lmpar, na distâncía de 206,00m, onde· fazr1 esquina com a Estrada Mu~c~I. 1mb\lel 

, ,I . '4,>, 
\'.~ l ~ // J j 
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registrado no Cartório çe Reg!stro de Imóveis e Ane)(os de Tatul, São Paulo, no Livro nº 2 -

Registro Geral - Folha 01 , na màlrlcula nº 43.998; (li) lote de terreno sob n.01, da qaadra A. 

com frente para a rua 01 , do lqteamento denominado "Portal das A.1tilha~· • . ,it,, r,o Bah ro lp,eró. 

no Distrito e-Muniçfpio dê Capela do._Alto, desta comarca d.e Tatuí-SP, com as seguintes 

medidas e confrontações'. com frente para a rua 1, onde mede vinta. e quatro metros. igual 

metragem de largura nos fundos, por quarenta e dois metros de comprimento de ambos os 

lados, confrontando do lado direito de quem do imóvel olha para a rua, com o lote de numero 

03; no lado esquerdo na mesma situaçao c_om o lote n. 01 ; e nos fundos com propriedade de 

João Pires Vieira. encerrando a ârea de 1.008.00m2. Imóvel esse cadastrado na Prefeitura 

Munícipe)! de Capefa do Alto, sob nº 1.007.2904, exercício de 1996, situado no lado ímpar, na 

dlstãnclà de 182,00m, onde faz esquina com a Estrada Municipal. lrnóvel registrado no Cartório 

de Registro de Imóveis e Anexos de Tatu!, Sao Paulo, no Livro nº 2 - Registro Geral - Folha 

01 , na matríc\,l la nº 43.999; (Ili) lote de terreno sob n.04, da quadra A, com frente para a Rua 

01, do loteamento denominado ~Portal das Antilhas'". sito no Bafrro lperó, no Distrito e 

Município de Capela do Alto. desta Comarca de Tatui-SP, com as seguintes medidas e 

confrontações: com frente para a rua 01. onde mede vinte e quatro metros, igual metragem de 

largura nos fundos, pôr quarenta e dois metros de comprimento, de ambos os lados, 

confrontando do lado direito de quem do imóvel olha para a rua, com o lote 05; no lado 

esquerdo na mesma situação com o lote 03; e, nos fúndos com propriedade de Jo~o Pires 

Vieira, encerrando a área de 1.008,00m2. Imóvel esse cadastrado na Prefeitura Municipal de 

Capela do Alto, sob n.1.0.07.2905, exercício de 1996, situado no lado ll'npar, na ·dislância de 

134,00m, onde faz esquina com a Estrada Municipal. Imóvel registfado no Cártório de Registro 

de Imóveis e Anexos de Tatul, São Pauto, no Livro n4? 2 - Registro Geral - Folha 01 , na 

matrícula n11 44.000; (iv) lote de terreno sob n.05, da quadra A, com frente para a Rua 01, do 

loteamento denominado "Portal ,das Antilhas", sito no Bairro lperó, no Distrito e Municlpio de 

Capela do Alto, desta .Comarca de Talul-SP, com as seguintes medidas e confrontações: com 

rrente para a rua 01, onde mede vinte e quatro. metros, igual metragem de largura nos fundos. 

por quarenta e dois metros de comprimento de ambos os lados, confrontando do lado direito de 

quem do imóvel olha para a rua, com o lote 06; no lado esquerdo na mesma situação com o 

lote,' 04; e, nos fundos com propríedade de João Pires Vieira. encerr~ndo a área de 

1.008,00m2. Imóvel esse cadastrado na Prefeitura Municipal de Capela · do Alto, sob n. 

1.007.2906, exercício de 1996, situado no lado frnpar. na distancia de 110,00m, °"e-fãz 

esquina com a Estrada Municipal. Imóvel registrado no Cartó.rio de Regist1_2 gj)m6~is , 

Anexos de Tatul,-São Pauro, no livro n11 2 - Registro Geral - Folhaº)?ª ifuttrc'jf. nº 44 ·; 

(v) lote de terreno sob n.07, da quadra A; com frente pa~ . Rua 01, ;fô lotea ~' ... 

denominado "Portal das Antilhas:", sito no Bairro lperó. no) islrito e Municípk> de Capéla · . _ 

Alto, desta Comarca de Tatul-SP, com as,seguintes me~das e çonfronta~6s: com frente p ra 

a rua 01 , on~e mede vinte é q~atro metros, lgu~/metragem de ro/9ura nos fun~o~; or 

quarenta e dots metros de compnmento dr am ( os lados, confror{tando do lado d1re1to de / ' (• 

quem do imóvel olha p~ra a rua com o lote 08; o lado esquerdo na'mesma sttu(~ om 0.1,: 
~ ~ /~·) 

\ .~ - ~ o • ' 



3 

06; e. nos fundos com propriedade de .João Pires Vieira, ~ncerrando a ârea de 1.008,00m2. 

Imóvel.esse cadastrado na Prefeitura M1,micip_a1 dé Capela ,jo A1to, sob n.1:0C7.2906, er.ercrcio 

de 1996, situado no lado lmpar, na distancia de 62,00i.s. onde faz e:.q;.iir.a com a Estrada 

Muoicipal. lmóval registrado no Cartório.de R~gistro de Imóveis e Anexos de Tatul, Sao Paulo, 

no Livro nº 2 - Registro Geral - Folha 01 . na matricular,º 44.002; (ViJ lote do terreno n. 01, da 

quadra e, com frente para a Rua 04, do loteamento denominado ·portal das Antilhas", sito no 

Ba1rro lperó, no Distrito e Município de .capela do Alto, desta Comarca de Tatul·SP, com as 

seguintes medidas e confrontações: com frente para a rua 04. onde mede dez metros em reta, 

mais -dezessete metros e quarenta e cinco centlmétros em curva na confluência dessa rua com 

a rua 02; no lado direito d0c quem do imóvel olha para a rua confronta·se com a rua 02, com -a 

qual faz esquina. onde mede quar~nta metros; no lado esquerdo na mesma situação, 

confronta·se com ó lote 02, ~nde mege cinqüenta metros e, nos fundos mede vinte e qtmtro 

metros, coi'lfconta-se com propriedade de Henrique Pareja, encerrando a área de 950, 12m2. 

Imóvel esse cadastrado na Prefeitura Municipal de Capela do Alto sob n.1.007.2913, exercício 

de 1.996. Imóvel registrado no Cartório de Registro de Imóveis e Anexos.de Tatui, São Paulo, 

no Livro 2 - Registro Geral - Folha 0.1, na matrícula nº 44.003; (vii) lote de terreno nº 08 da 

quadra D, com frente pa(a a ma 02, do loteamento denominado Portal das Antilhas. sito no 

Bairro lperô, no Distrito e Município de Capela do Alto, desta Comarca de Tatui, com as 

seguintes medidas e confronta_çôes.: com frente para a Rua 02, onde mede 20,00m; igual 

metragem de largura nos fundos, por 50,00m de comprimento de·ambos os iados confrontando 

do lado direito de quem do Imóvel olha para a Rua, com o lote 07, do lado esquerdo na mesma 

situaçao confronta-se com o lote 09; e nos fundos confronta-se com o lote 17.-encerrando a 

ârea de 1.000,00ms2. Imóvel esse cadastrado na Prefeitura Municipal de Capela do Alto, sob 

n91.007.2931 , exerclcio 1.996, situado no lado ímpar. na distância de 140.00m. onde faz 

esquina com a Rua 4. Imóvel registrado no Cartório de Registro-de Imóveis e Anexos de Tatul. 

sao Paulo, no Livro 2 - R.eglst,o Geral - Folha 01, na matrícula nº 44.004; (vill) rote de 

terreno sob nº 17, da quadra O. com frente para a Rua 03, do loteamento denominado Portal 

das Antllhas, sito no Bairro lper6, no Dislfito e Muníclpia de Capela do Alto, desta Comarca de 

Tatui, com as seguintes medidas e confrontações: com frente paro a Rua 03, onde mede 

20,00m, ígual metragem de largura nos fundos, por 50,00m de comprimento de ambos º·t·· 
lados, conf,ontando do lado dlreJJo de quem do Imóvel olha para a Rua com o lote 18; n91i PJ 
esquerdo na mesma situaçao confronta~se com o lote 16; nos fundos co)lfront,-se 7.' o i é. 
08, encerrando a área de 1.000,00ms2. Imóvel esse cadastra~ff~ refeitl a ~unicipal · 

Capela do Alto. sob nº 1.007.2934, exercléio -de 1.996, ~do no lado pa/.. 'na ~istância ~ 
140,00m, onde faz esquina com a Rua -04. lmóvel~~str~do no Ca~&io de Registro J ~ 
Imóveis e Anexos .. de Tatu!, São Paulo, no Liw~o-egistro Geral - 7rha 01 , na matrícula O I 

44.0Q5; (lx) lote de terreno sob n.18; da quadr D. com frente pÍ.r a rua 03, do loteamento 

denominado "Portal das Antilhas··, sito no Bji o lperó, no Distri e Mt.micípio de Capefa do 

Alto. desta Comarcê!,de Tatul·SP, com as;lguintes medidas e,,éonfrontações: com frente pa~a 

a rua 03, onde mede'N~ t· , melros, igz etragem de la; ur os fundos. r~qJ;:ct· 
'l'i __,,-. / ~ 
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de comprimento de ambo$ Ç$ lados. confrontando do lado dlreito de quem do imóvel olha para 

a n.1a, com o,1ote 17, do lado esquetdo nà mesma situaça(), co'lfronta-se com o lo~e 12; e nos 

fundos confronta-se com·o lote 07, encerrando a área de 1,GOO.~Om2 _ l;TJlve:I esse cadastrado 

na Prefeitura Munic,ipal de Capela do Alto. sob n.1.007.2935, exercício de 1.996, ficando do 

lado par, distante 120,00m onde faz esquina cpm a R1,1a 04. Imóvel registrado no Cartório de 

Registro de lmôveis e Anexos de Tatui, São Paulo, no Uvro 2 - Registro Geral - Folha 01, na 

matricula no. 44,099; (x) lote de terreno sob nº 16, da quadra E, com frente para a Rua 02, do 

loteamento denominado P.ortal das Antilhas, sito no Bairro lperó. no distrito e munlclpio de 

Capela do Alto, desta comarca de Tatul, com as seguintes medidas e confrontações: inlcla-se 

junto a divisa c~m o lote 17: dai segu_e na distância de 26,00m, confrontando nessa linha com a 

Rua 02, para a qual faz frente: dat deflete ~ direita e segue em reta na distância de 20.00m; dai 

deflete à esquerdá e segue em reta na distancia de·1.aom. confrontando nessas linhas com o 

lote 15; dâí deflete à direita e segue em reta na distáncia dé 37,50m. confrontando nessa linha 

com o lote 12 e 11 : dai deflete à direita e segue em reta na distância de 5,00m, confrontando 

nessa linha éom o sistema de lazer; daí deflete â direita e segue em reta na d istância de 

·51 ,00m, até atingir o ponto de origem da descrição, confrontando nessa última linha com o lote 

17, encerrando a área dê 1.070._25ms2. Imóvel esse cadastrado na Prefeitura Municipal de 

Capela do Alto, sob o nº 1.007.2941, exercício de 1.996, ficando do lado par, na dist~ncia de 

230,50 metros onde faz esquina com a Rua 01. Imóvel registrado junto ao Cartório de Registro 

de lmôveis·e Anexos de Tcitul, São Paulo, no Livro 2 - Registro Geral - Folha 01, na matrícula 

nº 44.100; 

B) Uma área de terras com 229ha 7.822m2, denominada Fazenda da Mata Gfeba 3-K, 

situada no Município e Comarca de Ribas do Rio Pardo. Estado de Mato Grosso do Sul, dentro 

do seguinte roteiro: L IMITES: Começando no MARCO 1, na margem esquerda do-córrego dos 

Morros, próximo a barra de uma cabeceira, segue por uma linha de 850,00 m ao rumo 

magnético 00°19·12·Nw, dividindo com a Gleba Remanescente ·3" até o MARCO 2: dai, por 

uma linha de 1.600,00 m ao rumo magnético 89º59'57"SE dividindo com a referida Gleba 

Remanescente "3": ·dai, por um~ linha de 497110 m ao rumo magnético 00º19'12'"SE, dividindo 

com a Gleba Desmembrada "3-F'' até o MARCO 4; dai, pela divisa a mesma Gleba 

Remanescente ·3~, numa tinha de 110,50 m ao rumo magnético~.29'2 ~se até o MARco·9;-

dal, pelà divisa do mesmo confrontante n~ma- linha de -:'405,30 m ao rumo t,:ª r,(tÍ,, 
00º08'32"SW até o MARCO 6 na margem esquerda do orrego dos rros; ·dat, pel cór o 

referido acima, numa distância de 2,004,20u m, sery do de limites o eu leito até 1 MAR ,1ç-
ou PONTO DE PARTIDA CONFRONTAÇOE~Áo NORTE: com Gleba Remant scent~ \ \ 

AO SUL; com o córrego dos Morros; O EST? . com a Gleba DeJ embrad~ -"3-F~; AQ-OES E:, ., 

com a Gleba Remanescente ·3~. Regist'á no Cartório de Re , fstro de Imóveis da Comarca 'tle 

Rl~as do Rio Pardo no Estado dezat Grosso do Sul - . ro Nº 2 - R~i,stfo Geral - PJf 9â 
01 1na matricula nº 85~0; ~1 o}Javl 1:- · 

1 

'~{ --
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C) Uma área de terras côm 328ha 4.505,90 m2, denomfnada Fazenda da Mata - Gleba 

3-E.J, situada neste Municlpio e Comarca de Ribas do Ri:, Pa:do, Es!ado :!a Mat..) Grvss-o-do 

Sul, .dentro do seguinte roteiro: LIMITES: Começando 110 MARCO 1, n.-:1 1narge,n di,eita do 

córrego dos Morros, segue por uma linha de 450,00 m ao rumo magnético 89º39'00"NW. 

divi9indo com a Gleba Desmembrada "2" até o MARCO 2; dai, pela divisa--do mesmo 

confrontante por uma linha de 505,00 m ao rumo magnético 00019·17·sE até o MARCO 3; dai. 

por uma linha de 191,00 m ao rumo magnético 89°JBº55"SE dividindo com a Gleba 

Desmembradá "2·E-2-A" até o MARCO 4; dai. por uma linha de 1.-523,00 m ao rumo magnético 

00º17'57"SE, dividindo com a referida Gleba Desmembrada •3-E-2-A" até o MARCO 5; _dai, 

pela divisa da Gleba Desmembrada "3-H". por uma linha de 901 ,40 m ao rumo magnético 

89º39'~3"SE até o MARCO 6; dai. pela divisa das Glebas Desmembradas "3-H" e "3-1'', por 

uma linha de 677,00 m ao rumo magnético 677°,00 ao rumo magnético 00º19'17"SE alé o 

MARCO 7; daí, pela -divisa da Gleba Desmembrada numa distância de 406,00 m ao rumo 

magnético 36º2T4o:sE até o MARCO à; dai. por uma linha de 1.545,61 m ao rumo mçignético 

44°10'24"NE, dividindo com a Gleba Remanescente •3• até o MARCO 9; dai, por uma linha de 

1.800,0Q m ao rumo magnético 47°35~bO"NW pela divisa da Gleba Remanescente "3" até o 

MARCO 10; dai, pela divisa da mesma Gleba. ·3·, por uma linha de 250,00 m ao rumo 

magnético 65º00'03"NW até o MARCO 11; dal1 por uma linha de 410,00 m ao rumo magnético 

00°19·11»Nw, dividindo com a Gleba Remanescente ·3" até o MARCO 12 na margem direita 

do cõrrego dos Morros; dai, pelo referido córrego acima, servindo de limites o seu leito atê o 

MARCO 1 ou PONTO DE PARTIDA CONFRONTAÇÕES: AO NORTE: com a Gleba 

Remanescente ·2· e córrego dos Morros: AO SUL; com a Gleba Desmembrada "3·H· , "3-1" e 

Remanescente ''3"; AO ESTE: com a Gleba Remanescente "Y ; AO OESTE: com a G)e~ 
Desmembrada ''3·E-2". Registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca drt5as ~; 
Rio Pardo no Estado de Mato Grosso do Sul - Livro NO 2 - Registro Geral - Fie a 01 , a 

matricula nº 8551; · 

O) Ativo - investimento com TIME SHARING acrescido da CM IPC/90; 

E) Ativo - reallzáveta longo prazo com Precatórios; 

F) AUvo - realizáveis a longo prazo - contratos com as emp esas Ramires 
,./ 

Reflorestamentos Ltda., V.R. Competições Ltda., R.amlres"Carbo ln ustrial Ltda., e ,,, 
com L~lz Calvo Ramires;.• / 

G) Passivo - contrato com a empresa Ramires otora Lida. • Fell Caibo Ramires .• ,JkAJi
dadós/ contábeis da socie~~d~ 

especialmente o Livro Razão e a Ficha de-Contro_le de Bens doA~ivo Imobilizado do período~~ 

01 de janeiro a 31 d\ março de 20t1. tlo Balancete leva~,.~~ em 31 de ~ de 2011'\)~ ' 

\ l' / { 'u 

' ·- ~ 



(i 

autenticidade dos documentos foi firmada por QUÉZIA GARCIA MELCHIOR, brasileira, 

solteira, contadora, portadora da Cédula de Identidade RG·nº 2"3.500.438-8 SSP/SP, in;>crita no 

CPFIMF sob nº 149.702.928-76 e no Conselho Regionai ó'e Contabiliôaoe do Esr.ado de Sao 

Paulo sob nº 1SP195336/0-1, residente e domiciliada na Cidade de Sorocaba, Estado de Sao 

Paulo, na Avenida Dr_ Armando Panunzio, 1800 - Apto. 273, Bairro: Jardim ltanguá - CEP 

18050-000, na qualidade de profissional responsável pela escrituraçao contábil, os peritos 

avaliadores concluíram, através do critério contábil eleito pelas partes, serem os valores 

contábeis atribuídos aos seguintes bens avaliados: 

DOS ELEMENTOS DO ATIVO 

A) Dos imóveis objetos das matriculas nºs 43.998; 43.999; 44.000; 44.001; 44.002; 

44.003; 44-004; 44.005: 44.099 e 44.100, lotes de terrenos nºs 01 , 02, 04, os·e 07 da quadra A; 

nº 01 da quadra C; nº 08, 17 e 18 da quadra D; e nº 16 da quadra E, respectivamente, do 

loteamento denominado "Portal das Antilhas~. no Distrito e Município de Capela do Alto, 

Comarca de Tatul-SP. 

Valor de cada lote. de terreno RS 3.500,00 

Valor da Construçao º·ºº 
(·) Depreciação acumulada do imóvel 0,00 

Valor Liquido do Custo· Contábil de cada lote de terreno R$ 3.500,00 

Valor Uquido do Custo Contábil dos dez lotes de terTeno R$ 35.000,00 

B) Do imóvel desígnado por Fazenda da Mata Gleba 3·K, com 229ha 7.822 m2, objeto 

da matrícula 8550: 

Valor de toda área de terras com 229ha. 7.822 m2 R$ 1.430. 751 ,43 

Valor da Construção 

(-) Depreciação acumulada do imóvel 

Valor Liquido do Custo Contébll 

C) Do imóvel designado por Fazenda da Mata Gleba 28ha 4.505,90 m2, l' '\;, 
objeto da matrícula 8551: Q ~ 

r;-;--;---~-:-;--c;-~-;-:~--,-~-=-:c:----:-::C=:""~-.O:-~~~~r-,'--~-:---:·~~ -..--. 
Valor da toda ~reade terras com 328ha. 4.505,90 m 

Valor da Construção 

(·) Depreciação acumulada do imóvel 

Valor L quido do Çusto Contábil --

/ 
/ 



7 

O} Do Time St1aring: 

Valor do lnvesUmento 
---..---

~$ 5.207,26 

CM IPC/90 R$ 5.231,90 

Valor Liquido do Custo Contábil Time Sharing e/CM IPC/90 R$ 10.439, 16 

E) Realizãvel a longo prazo: 

Precatórios RS 420.651,44 

Valor Liquido do Custo Contábil Realizáveis a longo prazo R$ 420.651,44 

F) Dos Contratos - Realizáveis a longo prazo: 

Ramires Reflorestamentos ltda R$ 17.959,85 

V.R. Competições Ltda R$ 234.717,68 

Ramires Carbo Industrial Ltda R$ 600.000,00 

Luiz Calvo Ramires R$ 2.064.658,31 

Valor Liquido do Custo Contábil dos Contratos R$ 2.917.335,84 

DOS ELEMENTOS 00 PASSIVO 

G) Dos Contratos: 

Ramires Motors Ltda 

Felix Caibo Ramires 

Valor Líquido do Custo Contábíl dos Contratos 

Os bens e direitos acima, bem como as ob,açõ.es. av ~ados pelo valor . 

contábil, dé aCQfdo com o principio contábil do custo com~e de valor. ritério esse el ilo. t/U\r 

pelas partes, totalizam do lado do Ativo o valoyde R$ 6.895.6 ,73 (Seis Milhõ s}. 0/' ,.. 
Oitocentos e Noventa e Cinco Mil, Seiscentos ~ Trinta e Quatro R aís e Setenta e Trê 

Centavos), e do lado do P.asslvo, R$1.130.76~f3 {Um Milhào, Cen; o e Trinl,~ Seteçe~s 

e Sessenta e Três R\í• e Setenta e 7(avos). '-9 ~) 

t~ \.r, / 
\ )'l ! / \ ,_,. 

I 

/ 



D A e o N e L u s .\ o 

Os administradores .da sociedade cindida não direcionaram, limitaram. 

dificultaram ou pralícaram quaisquer atos que tenham ou possam ter comprometido o acesso, 

a utillzaçao ou o conhecimento de informações. bens. documentos ou metodologia de trabalho 

relevante para a qualidade da respectiv~ concl.usao. 

Os peritos nomeados nao tiveram qualquer interesse. direto ou indireto, na 

operação. bem como qualquer outra circunstância relevante que possa caracterizar conflito de 

interesses. 

Com base nos trabalhos efetuados, conclui-se que: 1) o valor dos Imóveis 

designados por lotes nºs 01, 02. 04, 05 e 07 da quadra A; lote nº 01 da quadra C; lotes nº 08, 

17 e 18 da quadra D; e lote nº 16 da quadra E. localizados no loteamento denominado "Po[tal 

das Antilhas~. slto no Bairro lper6. no Distrito e Município de Capela do Alto, da Comarca ~e 

Tatui no Estado de São Paulo e registr~dos no Cartório .. de Registro de lmóv~is e Anexos de 

Tatul, SP sob nºs 43.998: 43.999; 44.000; 44.001; 44.002; 44.003; 44.004: 44.005: 44.099; e 

44.100, ,especlivamente; 2) o valor dos imóveis designados por Fazenda da Mata Gleba 3-K e 

Fazenda da Mata Gleba 3-E-J, registrados junto ao Cartório de Registro de Imóveis da 

Comarca de Ribas do Rio Pardo no Estado de Mato Grosso do Sul - Livro Nº· 2 - Registro 

Geral - Ficha 01 - matrlcula nº 8550 e 85-51 . respe.ctivamente; 3) os valores do ativo -

investimento com TIME SHARING e da CM IPCJ90; 4) os valores do ativo - realiiâvel a longo 

prazo com Precatórios; 5) os valores do ativo - realizáveis a long9 prazo - contratos com as 

empresas Ramires Reflorestamentos Ltda .. V.R. Competições Ltda., Ramires Garbo lndu~trial 

Ltda., devidamente inscritas no CNPJ/MF sob nºs 45.46a98.0/0001-90 e 07.4.50.643/0Q01-8 i · 
03.965.589/0001-50. respecliva·rnente; e com Luiz Calvo Ramires. e 6) os valores d/passi -

contratos com a empresa Ramires Motors Ltda., e·com Félix Caibo Ramires· todos6~tegra ,o 

patrimônio líquido da sociedade empresâria RAMIRES DIESEL 7f oA.. c-0 forme const, 

balanço patrimonial de 31 de rnarço de 2011, e estão registradof nos ros e ·, ntabilida 

segundo as normas e principias contábeis previstos na legisla~ ~ · t soci~tá :fá 
1 \ ,, z, 

brasileira. 1 , ·, 

\ \ ~ \ 

Sorocaba-SP, 31 de março de 2011 . 

\~,,., 
\ . \ 
'~·~Jí . 

Valdemar Sérgio Santos 

CRC nº 1SP104550/0-4 

', \ ~l\ \ . ' 
\ lJi \ 

ri . lvio. Panisé 
\\ ' 

CRCn ,~~~ 



RAMIRES DIESEL LTOA. 

BALANÇO PATRIMONIAL • 31/03/2011 

ATIVO 

CIRCULANtE 

Caixa 
Bancos 
Aplicaç.õcs Financeiras 
Cr~dltos Financeiros .a Realizar 
Estoque,s 
Adiantamento a Forn~edores 
Oi entes 
lmposto!i a Recuperar 
Oespe~as do Ano Seguinte 
Outras Contas 

NÃO CIRCULANTE 

NÃO CIRCULANTE · REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 
Cliente 
Depósito Judiciais 
Outras Contas 

NÃO CIRCULANTE PERMANENTE· INVESTIMENTOS 
lnve$límenlos 

NÃO CIRCULANTE PERMANENTE · IMOBIUZAOO 
Terrenos 
Edifícios e Construções 
Equipamentos, Máquinas e Ferramentas 
Veículos, Móveis, Utensílios e los-talações 
Oulras Imobilizações 
Leêlsing financeiro 
Corr.Monetárla - Oif.iPC/8TNF 
( - ) Depreciações Acumulaclu 

NÃO CIRCULANTE PERMANENTE· ATIVO INTANG,VEL 
Despesas Pré-Operacionais 
( • ) ~prcciaçõ<?s/ Amortiz.açõcs A.cumuladas 

TOTAL DO ATIVO 

~.x-:qcfc1u 
,.011 

R$ 

12.901. 708,68 

25.801,81 
345.259,42 

1.478.62 
564.755.42 

3.445.104,73 
166.181,20 

7.S61.93G,9S 
560.158,98 

82.340,82 
148.690,73 

4.708.293,78 

3 .566. 300,46 

241.207,15 
3.325.093,31 

10,71 
10,71 

17 .610.002,4 6 



RAMIRES DIESEL LTDA. 

BALANÇO PATRIMONIAL - 31/03/2011 

PASSIVO 

CIRCULANTE 

Forneccdorel 
Frnanclamentos a Curto Prazo 
lmposto5, Taxa~ e Contribuições a Recolher 
Provisão PI. Contribuição Soe!al 
Provisão p/ Imposto de Renda 

-~ Salários a Pagar 
Provisões de Obrieasõcs Tr-abalhi~las 
Outras Contas 

NÃO CIRCULANTE 

Fornecedores 
Flnl'I\Ciatnentos a longo Pruo 
Impostos, Taxa~ e Contribuições a Recolher 
Outras Contas 

TOTA.L DO PATRIMÔNIO LIQUIDO 

PATRIMÔNIO LIQUIDO - CAPITAL 
Capitar de O.omicilíados no Pais 
( · l Capital a Realizar 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO - RfSERVAS 
Reservas de capital 

PATRIMÔNIO ÚQUIOO - OUTRAS CONTAS 
lucros Acumulados 
( - ) Prejuizos Acurnulndos 
Resurtados do Ex.erdcío 

TOTAL DO PASSIVO 

EX;:Rcfc:o 
2.011 

R$ 

12.766.126,93 

S.184.146,31 
S.439.629,59 

848.740,88 
25.773,23 
GS.592,,30 

150.3S3,84 
284.476,70 
767-414,08 

4.809.716,66 

0,00 
0,00 

4.809. 716,66 
0,00 

34.158.87 

25,00 
25,00 

9.617,42 
9.617,42 

24.516,45 
0,00 

(292.312,07) 
316.828,52 

17 .610.002,46 
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RAMIRES DIESEL LTDA. 

BALANÇO PATRIMONIAL - 31/03/2011 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 

RECEITA OPERAOONALBRUTA 
Receita de Vendas <Je Mercadorias 
Receita da Prestação de Serviços 
Outras Receitas Oper.11:ionars 

DEDUÇÕES 
( - } Véndas Canceladas e Descontos lncondiclonats 
( -) I.C.M.S. 
( - 1 Oemats rmp.e Conlrib.lncid.;{Vendas e Serviços 
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 

CUSTO OPERACIONAL 
( - ) Custos das Mercadorias Vendrdas 
( - ~ Cu~tos dos Serviços. Vendidos 
LUCRO BRUTO 

DESPESAS OPERACIONAIS 

Despesas Operaclona!s de Vend~s 
Despesas com Pêssoal 
Despesas Gc(ais Admfnistrativ,1!. 
Des~sas Financeiras 

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 

Receitas Financeiras 
Outra~ Receitas Operacíonais 

RESULTADO OPERACIONAL 
( · )Prejullos em Perdas de inv~ Unicnto.s 

RESULTADO DO EXERCICIO ANTES DO IMPOSTOS 

( · ) f>rovisão Contribuição Socíal s/Lvcro Liquido 
( - ) Provi~o para o Imposto de Rendi 
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 

... 

EXERC(Cl~ 
2.011 

R$ 

19.~53.175,80 
16.490.560,96 

t.178.855,98 
2.183.758,BG 

2.382.551,41 
272.255,07 

1.682.237,36 
428.058,98 

17.470.624,39 

14.445.712,75 
13.819.374,86 

626.337,89 

3.024.911,64 

2.775.148,91 

333.94414S 
568.714,06 

1575.081,24 
297.409,16 

161.636,32 

161.588,66 
47,66 

411.399,05 
3.205,00 

408,194,0S 

25.773,23 
65.592,30 

316.828,52 



RAMIRES DIESEL LTDA 

BALANÇO PATRIMONIAL - 31/03/2011 EXERCICIO 
2.011 

R$ 

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 

Saldo Anterior de Lucros/ Préjuilos Acurnul;idos (292.312,07) 

(+ ou · ) Ajuste de Anos Anteriores º·ºº 
lucro Líquido.do Período 316.828,52 

lucros ou PreJuflos Acumulados 24.516,45 

.. 



V.R. COMPETIÇÕES L TOA. 

CNPJIMF N° 07.450.643IG001·86 

NIRE 35219754828 

Sociedade empresária limitada, com capital social de RS 10.000,00 (Dez Mil Reais). 

Sede e foro na cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo, na Rodovia Raposo 

Tavares Km 103,9 - Bairro: ltanguá - CEP 18052-775. 

Instrumento de constituição de sociedade arquivado na Junta Comercial do Estado de

São Paulo em sessão de 24 de maio de 2005. sob o número 35219754828. 

AL TERAÇÀO DE CONTRATO SOCIAL Nª 1 

1) VINÍCIUS GENTILE CALVO RAMJRES, brasileiro. natural da cidade de 

Sorocaba, Estado de São Paulo, casado sob o regime da comunhão parcial de bens .,, 
empresário. portador da Cédula de Identidade com seu respectivo RG soti nº 

17.890.072 órgão -expedidor SSP/SP e do CPF/MF nº 149.732.888-88, res CÍent e 

domiciliado na Cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo, à Rua Dr. José ran1 
Grazíosi, 98- Baírro: Jardim Judith- CEP 18048-720; e 

li) FRANC.INE GENTILE CALVO RAMIRES, brasileira, separada judicialment , 

empresária, portadora da Cédula de Identidade com seu respectivo 

~ 890.071-0 órgão expedidor SSP/SP e do CPFIMF nº 149.684.318-5 

domiciliada na Cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo, à R a 

Baddini, 181- Bairro: Jardim Santa Rosália-CEP 18090-16A 

~ 
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Na qualidade de únicos e atuaís sócios componentes da Sociedade V.R. 

COMPETIÇÕES L TOA., têm entre si justo e acordarto d prorr,oçãu da ;:i:terAr;ão em 

seu Contrato Social, a qual se traduz sob a seguinte krm:i: 

A) A sQciedade participa da operação de CISÃO PARCIAL da empresa RAMIRES 

DIESEL L TOA. com sede na Cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo. à Rodovia 

Raposo Tavares Km 103,9, devidamente Inscrita no CNPJ/MF sob número 

71.864.326/0001-05, devendo incorporar ao seu patrimõnío., na qualidade de 

recipiendêiria, as parcelas do patrimônio vertido, conforme descrição constante do 

Instrumento de Alteração Contratual da sociedade cindida, caja cópia Integra a 

presente para todos os efeitos legais. No documento referido encontram-se os 

documentos necessários à instrumentalização da operação, notadamente o Protocolo, 

a Justificação e o Laudo de Avaliação das parcelas. Em decorrência dessa operação. 

o Capital Sociat de5,ta sociedade, que era de R$ 10.000.00 (Dez Mil Reais), fica 

aumentado para R$ 5.774.871 ,00 (Cinco Mílhões. Setecentos e Setenta e Quatro Mil, 

Oitocentos ·e Setenta -e Um Reais), -sendo que este aumento serã integralizado com o 

pammõnio vertido para esta empresa, no valor de R$ 5.764.871,00 (cinco milhões, 

setecentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e setenta e um reais). As 5.764.871 

(cinco milhões, setecentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e setenta e uma) novas 

quotas ser.ão atrit>uldas por esta sociedade ao sócio que nela ingressa, na proporção 

idêntlca . .à que possuía naquela sociedade, Sr. Luiz Calvo Ramires. brasileiro. natural 

da cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo, casado em regime de comunhão 

universal de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade com seu respee Vê) 

RG. sob nº 4.607.018 SSP/SP e do CPF./MF nº 018.096.018/00, reSidijnt~ / 

domiciliado na cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo, à Rua Capitão Luiz éad i, 

nº 181, Jardim Santa Rosália, CEP 18090·1·67. 1 

B) Face·a ·alteração disposta no item ~A", a Cláusula Oitava do Capítulo Ili Do 

Capital, passa a ter a seguinte redação: 

"CLAUSULA OITAVA 

O Capital Social da sociedade é de R$ 5.774.871,00 (Cinco Milhões, Setecentos~ 

Setenta e Quatro Mll, Oitocentos e Setenta e Um Reais), divididos em 5. 774.8 

~nco Milhões, Setecentas e Setenta e Quatro Mil e Oitocentas e Set a Uma , • 

quotas no valor nominal de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, indivislvei em ai çBQ à 
t' 

s-0ciedade, totalmente subscrit.o e integralizado em moeda c~rtte nacio 1 as·'"'& 
dístribuido: '9 



Sócios: N•quotas: Valores em Porcentagem 

R$: 

LUIZ GALVO RAMIRES 5.764.871 5. 764. íJ7 i, co 99, &'268.3% 

VINICIUS GENTJLE CALVO RAMIRES 9.999 9.999,00 0,17314% 

FRANCfNE GENTILE CALVO RAMIRES 1 1,00 0,00003% 

TOTAL s.n4.B71 5.774.811,00 100,00000% 

C) Altera .. se a Cláusula Décima, seus parágrafos primeiro e segundo. constantes 

no Capítulo IV "Da Administração", passan.do a vigorar com as seguintes redações, 

excluíndo o parágrafo terceiro, passando o parágrafo quarto e quinto, para terceiro e 

quarto: 

"CLÁUSULA DÉCIMA 

A administração da sociedade sera exercída por uma diretoria composta da seguinte 

forma: 

LUIZ CAL Vô RAM/RI:$ - DIRETOR PRESIDENTE 

VINICIUS GENTILE CALVO RAMIRES - DIRETOR GERENTE 

FRANCINE GENTILE CALVO RAMIRES DIRETORA 

PARAGRAFO PRJMBRO: 

Na representação, a sociedade obriga-se pela assínatura do DJRETOR PRESIDENT. 

- LUIZ CALVO RAMIRES ou de mandatário l(lgalmente constituldo at(JI és 

instrumento público. I= perm/Jldo e sociedade obrigar-se ou responsabíliÍ ar-se 
( 

qualquer negócio ou assunto estranho ao seu objeto social. 

PARAGRAFO SEGUNDO: 

Para nomeação de mandatários será necessária assinatura do DIRETOR 

PRESIDENTE - LUIZ CALVO RAMIRES." 

~ Todas as demais cláusulas e condições regularmente di~ostas no Contrat . 

Sooietârío permanecem inalteradas. 

E) Com as alterações acima convencionadas, 

instrumento com a redação que ora passa a .vig' ~ 

I 

>4Y'i 



CONTRATO SOCIA:.. 

V.R. COMPETIÇÕES l.T-OA 

CNPJ/MF Nº 07.450.64310001-86 

NIRE 35219754828 

CAPiTULO I 

DA DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO 

CLÁUSULA PRfMEJRA: 

A sociedade girará sob a denominação de V.R. COMPETIÇÕES L TOA. 

CLÁUSULA SEGUNDA: 

4 

A sociedade tem sua sede e foro na Cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo, à 

Rodovia Raposo Tavares Km 103,9 Bairro; ltanguá. CEP 18052-775, podendo -abrir 

filiais em qualquer parte do território nacional. 

CLÁUSULA TERCEIRA: 

0 objeto da sociedade é a competição esportiva na área de corrida de / élcu 

possibilitando negociar direitos de arena, patrocínio, direito de imagery e ou 

interesses. 

CLÁUSULA QUARTA: 

O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado. Iniciou suas atividades 

na data de 18 de maio de 2005_ 

CLÁUSULA QUINTA: 

CAPITULOU 

DOS SÓCIOS 

O falecimento, a falência ou extinção de quaisquer dos sócios. 

~solução da soctedade. Caso o herdeiro ou sucessor não queira 

. sociedade. receberá os haveres liquído.s apurados em balanços, da gui 

10% (dez por cento) à vista e o restante em 24 (Vinte e ? u~?) prest 

~ 
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consecutivas de igual valor, sendo a prímeira vencivel 90 (noventa) dias após o 

pagamento da à vista e as demais subsequentement~. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O falecimento de quaisquer dos sócios não exime seus 

herdeiros da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até 2 (dois) anos 

após averbada .a resolução da sociedade, conforme reza o artigo 1.032 do Código 

Civíl. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Será de pleno direito excluído da sociedade: 

. o sócio declarado falido, ou aquele cuja quota tenha sido liquidada nos termos do 

parágrafo único do artigo 1.026 do Cóõrgo Cívil; 

. o sócio que em virtude de .atos de inegâvel gravídade, pôr em risco a continuidade da 

empresa, sendo que a sua exclusão deverá fazer parte de reunião especialmente 

convocada para esse fim e que seja de entendimento da maioria dos sócios, cqja 

representatividade seja a de mais da metade do capital social, conforme reza o artigo 

1.085 do Códjgo Civil. O sócio acusado dos atos de inegâvel gravidade deverá estar 

ciente em tempo hábil para permitir seu comparecimento à reunião e o exercício do 

direito de defesa. 

CLÁUSULA SEXTA: 

O sócio que por qualquer motivo desejar retirar-se da sociedade, deverá comunicar tal 

determinação por escrito com antecedência minima de 60 (sessenta) dias, recebendo 

seus haveres liquidos da seguinte forma: 10% (dez por cento) à vista e o restant;.,em 
,; 

24 (Vinte e Quatro) parcelas mensais e consecutivas de igual valor, sendo a rime· 

vencível 9"0 (noventa) dias após o pagamento da à vista e 

subsequentemente. 

' 
PARÁGRAFO ÚNICO: Os haveres líquidos serão apurados mediante o levantame ~o 

do Balanço Geral, atualizado com o passivo futuro, Inserindo no balanço inclusive s 

obrigações pendentes e os débitos tributários já ajuizados ou de 

judicial. 

CLÁUSULA SÉTIMA: 

~ sócios diretores retirarão, ou não, mensalmente, a t itulo de 

quantia a ser fvcada pela administração da socieda~ 



.-... 

CLÁUSULA OITAVA: 

CAPITULO III 

DO CAPITAL 

6 ),4;1/ 

O Capital Social da sociedade é de R$ 5.774.871 ,00 (Cinco milhões, setecentos e 

setenta e quatro mil, oitocentos e setenta e um reais), divididos em 5. 774.871 (Cinco 

milhões. setecentos e setenta e quatro mil, oitocentos e setenta e uma) quotas no 

valor nominal de RS 1,00 (Um Real) cada uma, indivíslvels em relação à sociedade, 

totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, assim distribuido: 

Sócios: Nºquotas: Vaforesem Porcentagem 

R$: 

LUIZ CALVO RAMIRES 5.764.871 5.764.871,00 99,82683% 

VINICIUS GENTJLE CALVO RAMIRES 9.999 9.999,00 0, 17314% 

FRANCINE GENTILE CALVO RAMIRES 1 1,00 0,00003% 

TOTAL 5.774.871 6.714.871,00 100,00000% 

PARÁGRAFO ÚNICO: A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas 

quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social 

CLÁUSULA NONA: 

Os sócios que desejarem transferir suas quotas a terceiros, total ou parcialmente, 

deverão comunicar aos demais quotistas da sociedade; a esses sócios serão 

assegurados 60 (sessenta) dias de preferência para a aquisição de tais quotas, ao seu 

valor nominal, prazo esse a contar do recebimento do aviso por escrito, entregue 

mediante recibo. Não havendo oposição dos sócios representando % do Capital. 

conforme o que preceitua o artigo 1.057 do Código Civll, as quotas poderão ~er· 

transferidas a terceiros. Uma vez transferidas as quotas, responderá o cede . 
solidariamente com o cessionário perante à sociedade e terceiros pelo praz6 de 

~os após averbada a modificação do contrato social, pelas obrígaçõe que 

como .sócio, de conformidade com o contido no parágrafo único do artigo 1.00 

Código Civil. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO, Tais dispositivos não se apli~ no 

incorporação. ~ 



7 )$1/ 
PARÁGRAFO SEGUNDO. O sõcjo cessionário que manifestar interesse em adquirir 

tais quotas, deverá quitá-las junto ao sócio cedente da seguín~1;;1 forma: 10% (<~ez por 

cento) a vista e o restante em 24 (vinte e quatro) p~cala» mar.sois e con~cuGvas de 

igual valor, sendo a primeira vencivel 90 (noventa) dias após o pagamento da à vista e 

as demais subsequentemente. Havendo discordância entre as partes, dos haveres 

líquidos relativos as quotas, referidos haveres deverão ser apurados mediante o 

levantamento do Balanço Geral, atualízado com o passivo futuro, inserido no balanço 

Inclusive as obrigações pendentes e os débitos tributários jâ ajuizados e os de 

natureza extra-judicial. 

CAPÍTULO IV 

DA ADMINISTRAÇÃO 

CLÁUSULA DÉCIMA: 

A administração da sociedade será exercida por uma diretoria composta da seguinte 

forma: 

LUIZ CALVO RAMIRES · 

VINICIUS GENTILE CALVO RAMIRES -

FRANCJNE GENTILê CALVO RAMIRES -

DIRETOR PRESIDENTE 

DIRETOR GERENTE 

DIRETORA 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Na representação, a sociedade obriga-se pela assinatura , 
do DIRETOR PRESIDENTE - LUIZ CALVO RAMIRES ou de mandatário 1e9alme · 

constituído através de instrumento público. É permitido à sociedade obr~ar-se u 
1 

responsabllizar-se em qualquer negócio ou assunto estranho ao seu .objeto s._ocial. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Para nomeação de mandatários 

assinatura do DIRETOR PRESIDENTE - LUIZ CALVO RAMIRES. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Os diretores administradores agirão harmonicamente, 

desempenhando funções que lhes forem designadas. 

PARÁGRAFO QUARTO: Os Diretores administradores responderão: 

rr perdas e danos na prática de ato que esteja em desacordo o 

~ maioria dos quotistas, conforme o que preceitua o artigo 1.013 do ódi 

. peta sociedade e perante terceiros prejudicados, confoncy· ~ ue pre 

1.016 do Códígo Civil. . 



CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: 

A sociedade não tem Conselho Fiscal. nem realizar& asstmblé!a JE qijotist.ts, b>óavia, 

para suas deliberações, os sócios adotarão preferencialmente a forma estabelecida no 

§ 3'> do artigo 1.072 do Código Civil, tornando-se portanto, a reunião ou assembléía 

di$penséveis quando todos os sócios decidirem, por escrito. sobre a matéria que seria 

objeto delas. 

PARAGRAFO ÚNICO: Os sócios tomarão conhecimento da administração social pelo 

exame direito de livros e arquivos, se e quando lhes parecer isso conveniente, 

independentemente de qualquer autorização. 

CAPÍTULO V 

00 EXERC(CIO SOCIAL 

CLÂUSULA DÉCIMA SEGUNDA: 

As decisões da sociedade serão sempre tomadas por maioria que represente no 

mínimo 80% (Oitenta ,por Cento) do capital social, autorizando-se desde já, os 

arquivos de alterações contratuais junto a todos os órgãos competentes. 

CLÃUSULA DÉCIMA TERCEIRA: 

,--, O exerclcio social encerrar-se-á à trinta e um de dezembro de cada ano. com o 

levantamento do balanço geral que deverá ser aprovado e assinado pela diretoria da 

sociedade, dentro dos quatro prlmefros meses subseqüentes ao seu encerrame~ 

~ros liq1,1idos anualmente apurados, permanecerao em Lucros suspensosr a <1 fu 

aumento de capital, ou a critério dos sócios. distribuídos entre os quoti.,..,c-...._ 

proporcionalmente .às quotas de capital de cada um. ' 

PARÁGRAFO ÚNICO: A sociedade poderá levantar balanços e 

um ano, e o resultado apurado terá a destinação que·for deci · 
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CAPITULO VI 

DA TRANSFORMAÇÃO, DISSOLUÇÃO F. LIQUti>4ÇÃO 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: 

Por deliberação da maioria dos quotistas a sociedade poderá se transformar em 

qualquer outro tipo societário, mediante a competente alteração contratual. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: 

A sociedade só se dissolverá ou entrará em liquidação, por decisão da maioria, em 

conformidade com a Cláusula Décima Segunda. 

·CAPiTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: 

Os sócios poderão recorrer ao juízo arbitral, dentro das normas processuais vigentes, 

para _a solução de suas dúvidas e .desinteligências. Os casos omissos serão tratados 

pelo que regula o Capítulo 1, Subtítulo li do Livro da Lei nº 10.406/2002- Código Civil, 

do qual os sócios quotistas têm inteiro conhecimento. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: 

Os sócios administradores, declaram sob as penas da Leí, que não estão •mpedidos, 

-, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os 

efeitos dela, a pena que vede. ainda que temporariamente, o acesso a cargos 

públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concessão, 

-~ eculato; ou contra a economia po~ular, contra o sistema financeiro nacion~I, ~ 

as no~as de defesa da conoorrênc,a. contra as relaç~es de consumo._ a fé pr' 
a propnedade. Dessa forma, declaram que não estão incursos em qua1sque(inf ra 

penais que os impeçam de exercer atividade mercantil. 
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CLÁUSULA DÉCIMA NONA: 

As partes· elegem como seu domicilio o foro da Comaréa c:e Sorxata, Estacto df. S:ão 

Paulo, para o .exercício e desempenho dos direitos e obrigações oriundas deste 

Contrato Social. 

E, por estarem justos e contratados, fizeram lavrar este em três vias de igual teor e 

forma, o qual lido na presença de duas testemunhas no fim assinadas, foi achado 

conforme e o ratificam, aceitam e se· obrigam a bem. e fielmente cumpri-lo por si e 

seus herdeiros, e ou sucessores, assinado-o e rubrícando-o no anverso das demais

felhas. 

VI CIUS GENTILEC LVO RAMIRES 

FRANClNE GENTILE CALVO-RAMIRES 

TESTEMUNHAY . 

1) µ 
JUVENAt SALVADOR MASCARENHAS 

RG7.106.398 SSP/SP 



RAMIRES DJESEL L TDA. 

BALANÇO PATRIMONIAL - 31/03/2011 

ATIVO 

CIRCULANTE 

Caixa 
Bancos 
Aplicações Financeiras 
Créditos financeiros a Realizar 
Estoques 
Adiantamento a forne«dore.s 
Clientes 
Impostos a Recuperar 
Despesas do Ano seguinte 
Outras contas 

NÃO CIRCULANTE 

NÃO CIRCULANTE - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 
Cliente 
Depósito Judld als 
Outras Contas 

NÃO CIRCULANTE PERMANENTE - INVESTIMENTOS 
lnvi?Stimentos 

NÃO CIRCULANTE PERMANENTE - IMOBILIZADO 
Terrenos 
Edlí1clos e Conçtruções 
fqulpamentos, Máquinas e ferramentas 
veículos, MÓI/els, Utensffios e Instalações 
Outras Imobilizações 
l easl"g Financeiro 
Corr.Monetárla - Olf.lPC/BTNF 
( - ) Depreciações l\c.umuladas 

NÃO CIRCULANTE PEflMANENTE -ATIVO INTANGÍVEL 
Despesas Pré.-OperacionaJs 
( - ) Depredações/ Amortizap5esAcumuladas 

TOTAL DO ATIVO 

E)(EkdCJO 

2,011 
R$ 

12.901.708,68 

25.801,81 
345.259,42 

1.478,62 
564.755,42 

3.445.104,73 
166.181,20 

7.561.936,95 
560.158,98 
82.340,82 

148.690,73 

4.708.293, 78 

3..566.300,46 

241.207,15 
3.325.093,31 

706.507,73 
0,00 

902.046,44 
466.571,56 

17.610.002,46 
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RAMIRES DIESEL LTDA. 

BALANÇO PATRIMONIAL - 31/03/2011 EXJ:~cíon 
2.011 

R$ 

PASSIVO 

CIRCULANTE 12.766.126,93 

Fornecedores 5.184.146,31 
Financiamentos a Curto Prato S.439.629,59 
lmposlos, TaJ<as e Contribuições a Recolher 848.740,88 
Provisão p/ ContrlbulçJo SodaJ 25.773,ll 
ProvfsJo p/ Imposto de Renda 65592,30 
Salários a Pagar 150.353,84 
Provisões de Obrigações Trabalhistas 284.476,70 
Outras Contas 767.414,08 

NÃO CIRCULANTE 4.809. 716,66 

Fornecedores 0,00 
Anandame.ntos a Longo Prazo 0,00 
Impostos, Taxas e Contribuições a Recolher 4.809.716,66 
outras Contas 0,00 

TOTAL DO PATRJMÕNIO LÍQUIDO 34.158,37 

PATRIMÔNIO ÚQUIDO • CAPITAL 25,00 
Capltàl de Domiciliados no País 25,00 
( • ) Capital a Reali:ar 

_,...,_ PATRIMÔNIO ÚQUIDO - RESERVAS 9.617,42 
Reservas de Capital 9.617,42 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO· OUTRAS CONTAS 24.516,45 
Lucros Acumulados 0.,00 
{ • ) Prejuízos Acumulados (292.312,07) 
Resultados do Exercício 316.828,52 

TOTAL DO PASSJVO 17 .610.002,46 



RAMIRES DIESEL LTDA. 

BALANÇO . PATRIMONIAL - 31/0l/2011 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 

RECEITA OPERACIONAL BRUTA 
Rec.elta de Vendas de Mercadorias 
Receita da Prestação de Serviços 
Outras Recei~s Oper:aciOnais 

DEOUÇÕES 
( • ) Vendas canceladas e Desc;ontos lnc-ondícíonais 
( - ) I.C.M.S. 
( - ) Demais lmp.e ConttibJnc:id.s/Vendas e Serviços 
RECEITA OPEAACtONAL ÚQUIDA 

CUSTO OPERACIONAL 
( - ) Custos das Mercadorias Vendidas 
( - ) CU$1os dos Servi~os vendidos 
LUCRO BRUTO 

DESPESAS OPERActONAIS 

Despesas Operacionais de Vendas 
Despesas com Peuoal 
Despesas Gerais Administrativas 
Oespesas Flna.ncelt:as 

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 

Receitas Financeiras 
Outras Receitas Operacionais 

RESUI.TAOO OPERActONAL 

( - )Prejuízo.s em Perdas de invest1mernos 

RESULTADO DO EXEJtQCIO ANTES DO IMPOSTOS 

{ -) Provisão Contribuição Social s/tuuo Uquido 
( - ) Provisão para o Imposto. de Renda 
RESULTADO ÚQUIDO DO EXERCÍCIO 

EXc°'ch:~o 
2.011 

R$ 

19.853.175,80 
16.490,560,96 

1.178.855,98 
2.183.758,86 

2.382.551,4:1 
272.255,07 

1.682.237,36 
428.058,98 

17~470.624,39 

14.445.712,75 
13.819.374,86 

626.337,89 

3.024.911,64 

2.775.148,91 

333.944,45 
568.714,06 

1.S7S.081,24 
297.409,16 

161.636,32 

161.588,66 
47,66 

411.399,05 
3, 205,00 

408.194,05 

25.773,23 
65.592,30 

316.828,52 



_________________ .._ ____ _..__.._..., __ 
RAMIRES DIESEL LTDA 

BAlANÇO PATRIMONIAl - 31/03/2.011 EXERCÍCIO 

2.011 
R$ 

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 

saldo Anterior de Lucros/ Prejuíxos Acumulados l29Z.31Z,07) 

(+ ou -) Ajuste de Anos Anteriores 0,00 

lucro liquido do Período 316.828,52 

Lucros ou PNMios Acumulados 24.Sl&,45 

CONTADOR 
CRC -1SP·195.336/0-S 



Anexo I! 

LAUDO DE AVALIAÇÃO 

L'EONARDO SILVA TAVARES. brasileiro, divorciado. contador, portador da 

Cédula de Identidade RG n1> 11.419.625-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF n1> 011.073.848-93 e no 

Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo, sob o nº 1SP134185/0·9, 

residente e domiciliado na Cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo, na Avenida Armando 

Panunzlo, 1911, Casa 15, Bairro: Guadalajara - CEP 18050·000; MÁRIO SÍLVIO PANISE, 

brHileiro, caSéldo, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.408.047 SSP/SP, 

inscrita no CPF/MF sob nl> 021 .204.838·41 e no Conselho Regional de Contabilidade do Estado 

de São Paulo sob nº 1SP108723/0-6, residente e domiciliado na Cidade de Sorocaba, Estado 

de São Paulo. na Rua Ricardo Severo, 49 Vila Ass,s. CEP 18025-140; e VALDEMAR SÉRGIO 

SANTOS, brasllelro, casado, contador; portador da Cédula de Identidade RG nº 17.599.993 

SSP/SP. inscrito no CPF/MF nº 020.663,748·90 e no Conselho Regional de Contabilidade do 

Estado de São Paulo sob nº CRC 1SP104550/0-4, residente e domiciliado na Cidade de 

Sorocaba, Estado de São Paulo, na Rua Ricardo Severo. 49 Vila As$is CEP 18025-140, nos 

termos do artigo 8º da lei 6.404n6. foram nomeados peritos pela empresa RAMIRES DIESEL 

LTOA., com sede na Rodovia Raposo Tavares Km 103,9 - Bairro: ltanguá, na Cidade de 

Soroeâba, Estado de São Paulo - CEP 18052-775, devidamente Inscrita no CNPJ/Mf sob nº 

71 .864.326/0001-0S. para proceder a avaliação, utiliiando o critério do valor contábil, no 

processo de cisão parcial de $eU pattimõnio (art. 229 da lei 6.404/76) para versão da patcela 

do capital no patrimônio da sociedade empresarla já existente e denominada V.R 

COMPEnçõES LTDA .• devi<;lamente inscrit.i no CNPJ/MF sob nº 07.450.643/0001-86, com 

endereço à Rodovia Raposo Tavares Km 103.9 Bairro: ltanguâ. na Cidade de Sorocaba e 

Estado oo São Paulo - CEP 18052-775; vem apresentar o respectivo resultado do trabalho. 

conforme adiante devidamente exposto: 

O objeto do trabalho dê avaliação envolve a identificação do valor contábil 

dos bens, direitos e obrigações a seguir descritos: 

A) dez lotes de terreno assim descritos: (i) lote de terreno sob n.01, da quadra A , com 

frente para a Rua 01 , do loteamento denominado "Portal das Antilhas", sito no Bairro lperó, no 

Distrito e Ml.lniclpío de Capela do Alto, desta Comarca de Tatul-SP, com as seguíntes'medidas 

e confrontaçOes: com frente para a rua 1. onde mede vinte e quat,o metros: tgual me agem de 

largura nos fundos, por quarenta e dols melfos de comprime (o de ambo os lados, 

çonfrontando do lado direito de quem do Imóvel olha para a ,u com o rote de mero 02; no 

lado esquerdo na mesma situação com propriedade de H rique Pareja; e, os fundos com 

propriedade de João Pires Vielra, encerrando a area de .008,00m2. lmóv esse cadastrado 

na Prefeitura Municipal de Capela do Alto, sob nº 1JJ 7',2903, exercício; oe 1996, situado no 

lado impar, na distancia de 206,00m, onde faz ~quina com a Es)t'ada Municipal. Imóvel 

/ 
\ 

\J 
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,egistrado no Car1órto de Registro de Imóveis e P.nexos de Tatul. ~ª-º Pau:e,, ne, :..ívro nº 2 -

Registro Geral - Folha 01, na matrícula nº 43.998; ~li? loto de tcrran,:> ~ob n,02, dD quadra A, 

com frente para a rua 01 . do loteamento denominado "Portal das Antilhas· , sito no Bairro lperó. 

no Oistfito e Munlcipío de Capela do Alto, desta Comarca de Tatul-SP, com as seguintes 

medidas e confrontações: com frente para a rua 1, onde mede vinte e quatro melros, igual 

metragem de largura nos fundos, por quarenta e dois melros de comprimento de ambos os 

lados, conf1ontando do lado direito de quem do imóvel olha para a rua, com o lote de número 

03; no lado esquerdo na mesma sltua~o com o lote n. 01: e nos fundos com propriedade de 

João Pires Vieira, encerrando a j,ea de 1.008,00m2. Imóvel esse cadastrado na Prefeítura 

Municipal de Capela do Alto, sob nº 1.007.2904. exercício de 1996, situado no lado impar, na 

distância de 182,00m. onde faz esquina com a Esl,rada Municipal. Imóvel registrado no CartMo 

de Registro de Imóveis e Anexos de Tatul. São Paulo. no Livro nº 2 - Registro Geral - Folha 

01 , na matricula nº 43.Q99; (lil) lote de terreno sob n.04, da quadra A. ·com frente para a Rua 

01 , do loteamento denominado "Portal das Antilhas". sito no Bairro lperó, no Distrito e 

Munlclpio de Capela do Alto, de$ta Comarca de Tatul-SP. com as seguintes medidas e 

confront.lções: com frente para a rua 01. onde mede vinte e quatro metros, igual metragem de 

largura nos fundos, por quarenta e dois metros de comprimento. de ambos os lados. 

confronl~ndo do lado direito de quem do imóvel olha para a rua, com o lote 05; no lado 

esquerdo na mesma situação com o lote 03; e. nos fundos com propriedade de João Pires 

Vieira, encerrando a área de 1.008,00m2. Imóvel esse cadastrado na Prefeitura Municipal de 

Capela do Alto. sob n.1.007.2905, exercício de 1996. situado no lado lmpa,, na distância de 

134,0om. onde faz esquina com a Estrada Municipal. Imóvel registrado no Cartório de Registro 

de Imóveis e Anexos de Tatui. São Paulo. no Uvro nº 2 - Registro Geral - Folha 01 . na 

matrícula rf 44.000; {lv} lote de terreno sob n.05, da quadra A, com frente para a Rua 01, do 

loteamento denominado "Portal das Antilhas", sito no Bairro lperó, no Distrito e Municfpio de 

Capeta do Alto, desta Comarca de Tatuí-SP. com as seguintes medidas e confrontações: com 

fcente para a ,ua 01 , onde mede vinte e quatro metros. igual metragem de larguta nos fundos, 

por quarenta e dois metros de comprimento de· ambos os lados, confrontando do lado direito de 

quem do imóvel olha para a rua, com o lote 06; no lado esquerdo na mesma situação com o 

lote 04; e, nos fundos com propriedade de João Pires Vieira. encerrandO a ârea de 

1.008.00m2. Imóvel esse cadastrado na Prefeitura Municipal dê Capela do Alto, sob n. 

1.007.2906. exerciclo de 1996, sttuado no lado únpar. na distância de 110,00m. onde faz 

esquina com a Estrada Municipal. Imóvel registrado no Cartório d~e'giitr de Imóveis e 

Anexos de Tatui, São Paulo, no Livro nº 2 - Registro Geral - Foi 1>1. na mat cuia nº 44.001 ; 

(V) lote de terreno sob n.07, da quadra A; com frente ara a Rua O . do loteamento 

denominado "Portal das Antilhas". sito no Bairro lperó, Dístrito e Mun· lplo de Capela do 

Alto, desta Comarca de Tatul-SP. com as seguintes didas e confront 

a rua 01 , onde mede vinte e quatro metros. f ai metragem de I rgura nos fundos; por 

quarenta e dois metros de comprimento de a os os lados. contrclntando do lado díreíto de 

quem do imóvel olha para a rua com o lote 08 do lado esquerdo n,a mesma .$ilu\ çao com o lote 

/ \ 

/ \v\ 
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06; e, nos fundos com propriedade de Joao Pires. V.eirr,, ence.rr&n~o a área de ~.008,00m2. 

Imóvel esse cadastrado na Prefeitura Municipal:de 'Cspela do AHo, sGb ,1.1.007.2908 exerclclo 

de 1996, situado no lado lmpar, na distância de 62,00ms, onde faz esquina com a Estrada 

Municipal. Imóvel registrado no Cartório de Registro de Imóveis e Anexo$ de Tatul, São Paulo. 

no livro nº 2 - Registro Geral - Folha 01 , na malrlcula nº 44.002; (vi) lote de terreno n. 01, da 

quadra C, com frente pi:!ra a Rya 04, do loteamento denominado "Portal das Anlílhas· . sito no 

:a.aírro lperó, no Distrito e Município de Capela do Alto, desta Comarca de Tatul,SP, com as 

seguintes medidas e confrontações: com frente para a rua 04, onde mede dez metros em reta, 

mais d&zessete melro$ e quarenta e cinco centfmetros. em curva na confluência dessa rua c.om 

a rua Q2; no lado direito de quem do imóvel olha para a tua confronta-se com a rua 02, com a 

qual faz. esquina, onde mecle quarenta metros; no lado esquerdo na mesma situação, 

confronta-se eom o lote 02, onde mede cinqüenta metros e, nos fundós mede 11inte e quatro 

metr-os, conr,onta-se com prop~ledade de Henrique Pareja, encerrando a érea de 950, 12m2. 

Imóvel esse cadastrado na Prefeitura Municipal de Capela do Atto·sob n.1.007.2913, exerclcio 

de 1.996. Imóvel registrado no Cartório de Registro de Imóveis .e Ane:xo$ de Tatul. São Paulo, 

no Lívro 2 - Registro Geral - Folha 01 , na matrJcula n11 44.003; (.vil) lote de terreno n"° 08 da 

quadra D, com frente para a rua 02. do loteamento denominado Portal das Antilhas. sito no 

Bairro tperó, no Distrito e Município de Capela do Alto. de$la Comarca de Tatui, com as 

seg1,1ínte$ medidas e confrontações: com frente para a Rua 02, onde mede 20,oom; lgval 

metragem de largura nos fundos, por 50,00m de comprimento de ambos os lados confrontando 

-do lado direrto de quem -00 imóvel olha para a Rua. com o lote 07, do lado esquerdo na mesma 

situaÇio confronta-se com o lote 09; e nos ftJndos confronta-se com o lote 17, encerrandb a 

área de :1.000,00ms2. Imóvel esse cadastrado na Prefeitura Municipal de Capela do Alto, sob 

nº1.007.2931 , exerclcio 1.996, situado no lado impar. na distância de 140,00m, onde faz 

esquina com a R\Ja 4. Imóvel registrado no Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Tatui, 

São Paulo, no Livro 2 - Regí$lro Geral - Folha 01, na matricula nº 44.004; (vilí) lote de 

terreno sob n• 17, da quadra D, com frente para a Rua 03, do loteamento del'lomioado Portal 

das Ant~s. sito no Bairro lper-0, no Distrito e Municipio de Capela do Alto, desta Comarca de 

Talui, com as seguintes medidas e confrontações: com frente para a Rua 03. onde mede 

20,00m, igual metragem de· larguta nos fuodos, por so;oom de comprimento de ambos. os 

lados. confrontando do lado direito de quem do imóvel olha para a .. Rua co~ ._9...Jot 18: no lado 

esquerdo na mesma situação oonft'oota--se com o lote 16; nos fundos 9>nfronta-s -com o lote 

oa. encerrando a .área de 1.000,00tns2. Imóvel esse cadastrado { Prefeitura Munlclp.al cfe 

Capela do Alto.. .sO.b n° 1.007.2934. exercício de 1.996, situad no lado par, a distancia de 

140,00m, onde faz esquina com a Rua 04. lmó,;,eJ regi · ado no Cártóri de Registro de 

Imóveis ·e Anexos de Tatui, São Paulo, no livro 2 - Reg ro Geral - folhai 1, na matricula n° 
( 

44.005; (iX) lote de terrerro sob n.18, da quadra D, om frente para a ,úa 03. do loteamento 

denominado "Portal das Antilha~ . sito no Bairro I erô. no Oi$lrito e Munlclpio de Capela do 

Alto, detta Comarea de Tatul-SP, com as segui es medidas e confrontações: com frente para 

a rua 03, onde mede vinte metros. igual metra em de largura nos fündos. por cinqoenta metros 



de comprimento de ambos os lados, confrontando 10 la:b direito c!e ~uem d~ imlvel olha para 

a rua, com o lote 17, do lado .esquerdo na mesma si!.!Jaç!lo. co:ifr:m:a-~e corr. o lo:e 19; e nos 

fundos confronta-se com o lote 07, encerrando a ârea de 1.000,00m2 . Imóvel e5se cadastrado 

na Prefeitura Municipal de Capela do Alto, sob n.1.007 .2935, exercicio de 1.996. ficando do 

lado par, distante 120,00m onde fa~ esquina com a Rua 04. Imóvel regi&lrado no Cartório de 

Registro de Imóveis e Anexos de Tatvl . Sao Paulo, no Livro 2 - Registro Geral - Folha 01 1 na 

matricula nº 44.099; Cx) lote do terreno sob nº 16, da quadra E, com frente para a Rua 02, do 

IOteamento denominado Portal das Antilhas, sito no Bairro lperó. no dístrito e municlpio de 

Capela do Alto, desta comarca de Tatul, com as seguintes medidas e confrontações: inicia·se 

junto a divisa com o lote 17; dai segue na distancia de 26,00m, confrontand<> nessa linha com a 

Rua 02, para a qual faz frente: dai deHete à direita e segue em reta na distancia de 20,00m; dai 

deflete â esquerda e segue em reta na distância de 1 .som. confrontando nessas linhas oom o 

lote 15; dai deflete à direita e segue em reta na distância de 37,50m, confrontando nessa linha 

com o lote 12 e 11 ; dai denete à direita e segue em reta na distancia de 5.00m, confrontando 

nessa linha com o sistema de lazer; dai deflete ê direita e segue em reta na distância de 

51 ,00m, até atingir o ponto de origem da descrição. confrontando nena ultima linha com o lote 

17. enoeuando a área de 1.070,25ms2. Imóvel esse cadastrado na Prefeitura Municipal de 

Capela do Alto, sob o nº 1.007.2941. e.xercicio de 1.996, ficando do lado par. na distancia de 

230.50 metros onde faz esquina com a Rua 01 , Imóvel registrado junto ao Cartório de Reg1stro 

de Imóveis e Anexos de Tatul, São Paulo. no Livro 2 - Registro Geral - Folha 01 , na matrlcola 

n~44.100; 

B) Uma área de terras com 229ha 7 .822m2, donominada Fazenda da Mata Gleba 3·K, 

situada no Municipio e Comarca de Ribas do Rio Pardo, Estado de Mato Grosso d<> Sul, dentro 

do segumte roteiro: LIMITES: Começando no MARCO 1, na margem esquerda do córrego dos 

Morro~. próximo a barra de uma cabeceira. segue por uma linha de 850,00 m ao rumo 

magnético 00º19'12"NW, dividindo com a Gleba Remanescente •y até o MARCO 2; dai. por 

uma linha de 1.600,00 m ao rumo magnético 89º59' 57"SE dividindo com a refenda Gleba 

Remanescente "3"; dai, por uma linha de 497,10 m ao rumo magnético 00°19·12·· sE, dividindo 

oom a Gleba Desmembrada "3·F· até o MARC.O 4; dai, pela divisa a mesma Gleba 

Remanescente "3", numa ílnha de 110.50 m ao rumo magnético 89°2~ até ~"µARCO 5; 

dai, peJa divisa do mesmo confrontante numa linha de 1.405,3 m ao rum,/ magnético 

00008' 32' SW até o MARCO 6 na margem esquerda do Córreg os Morros; da/ peJo córrego 

referido acima, numa distância de 2.004.20 m. servindo de · ítes o seu leito até o MARCO 1 

ou PONTO OE PARTIDA CONFRONTAÇÕES: AO NO E: com a Gleba Remanescente •3•; 

AO SUL: com o córrego dos Morros; O ESTE: com a leba Desmembrada "3-F"; AO OESTE: 

com a Gleba Remanescente "3". Registrada no Ca rio de Registro de Imóveis da Comarca de 

Ribas do Rio Pardo no E&lado de Mato Gross <io Sul - Livro Nº 2/- Regist,o Ge.ral - Ficha 

01.na matricula n• 8550; 

\ 
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C) Uma área de terras com 328ha 4.505190 1,121 d,Momir,ada r-a~endd da í.4ata - Gleba 

3-E.J, situada neste Munlclpio e Comarca de Rib .. ~ <.!o Rio Pardo, Est~do d6. Matu Grosso do 

Sul. dentro do seguinte roteiro: LIMITES: Começando no MARCO 1, na margem direita do 

córrego dos Morros, segue por uma linha de 450,00 m ao rumo magnético ago39·oo·Nw. 
dividindo com a Gleba Desmembrada ·2· até o MARCO 2; daf, pela divisa do mesmo 

confrontante por uma linha de S05,00 m ao rumo magnétioo 00º19º1TSE atê o MARCO ·3; dal, 

por uma linha de 191 ,00 m ao rumo magn6tieo 89"38'55"SE dividindo com a Gleba 

Desmembrada "2·E·2·A" até o MARCO 4; dai, por uma linha de 1.523,00 m ao rvmo magnético 

00º17º57"SE. dividindo com a referida Gleba Desmembrada "3-E-2-A" até o MARCO 5: dai, 

pela divisa da Gleba Desmembrada "3-H", por uma linha de 901,40 m ao rumo magnético 

ago39·53·sE até o MARCO 6: dai. pela divisa das Glebas Desmembradas "3•H" e •3.r, por 

uma linha de 677,00 m ao rumo magnético 677°,00 ao 1umo magnético 00°19·1r sE até o 

MARCO 7: dai. pela divisa da Gleba Desmembrada numa distância de 405.00 m ao ,umo 

magnético 36°27'40"SE até o MARCO 8; dai, por uma linha de 1.545,61 m ao rumo magnético 

44º1 0º24"NE, dividindo com a Gleba Remanescente ·3· até o MARCO 9; dai, por uma linha de 

1.800,00 m ao rumo magnético 47º35'00"NW pelá divisa da Gleba Remanescente · 3J até o 

MARCO 10~ da1, peta divisa dê! mesma Gleba ·3·. por uma linha de 250,00 m ao rumo 

magnético 55•00·03•Nw ate o MARCO 11 ; dai, por uma linha de 410,00 m ao rumo magnético 

00º19 '17"NW, dividindo com a Gleba Remanescente •3• até o MARCO 12 na margem direita 

do córrego dos Morros; daí, pelo referido córrego acima. servindo de limites o ~eu leito até o 

MARCO 1 ou PONTO DE PARTIDA. CONFRONTAÇÕES: AO NORTE: com a Gleba 

Remanescente ·2· e córrego dos Morros; AO SUL: com a Gleba Desmembrada "3-H~. "3·1" e 

Remanesceflte "3": AO ESTE: com a Gleba Remanescente "3": AO OESTE: com a Gleba 

Desmembrada "3-E-2". Registrado no Cartórío de Registro de Imóveis da Comarca de Ribas do 

Rio Pardo no Estado de Mato Grosso do Sul - Livro Nº 2 - Registlo Geral - Ficha 01 , na 

mal!íC\lla nº 8551 ; 

D) Ativo - invesUmento com TIME SHARING acrescido da CM IPC/90; 

E) Ativo- reanz.àvel a longo prazo com Precatórios; 

F) Ativo - reallláveis a longo prazo - contratos com as eptpresa Ramires 

Reflorestamontos Ltda., V.R. CompeU:ç-ões Ltda., Ramires C;u6o lndus 

com Luiz Calvo Ramires; e 

G} Passivo- contrato com a empresa Ramires Mot 

Através do e~me dos regis os e dados contábeís da sociedade. 

especialmente o Livro Razão e a Ficha de Contr de Bens do Ativo Imobilizado do período de 

01 de janeiro a 31 de março de 2011 e do Bal ncete levantado enr31 de março de 2011 , cuja 

\ 
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auténticiclade dos documentos foi firmada por Q:JÉZ}A GAR~lA MEL::;:,t lO~. braslléira, 

solteira, contadora, portadora da Cédula ·de ldentld3d~ RC nº 2~ 5:>0.4?5·:S S~P/Sf', inscrita no 

CPF/MF sob nº 149.702:928-76 e no Conselho Regional de Contablli(:lade do Estado de São 

Paulo sob nº 1SP195336/0-1 , resit;fente e domlelllada na Cidade de Sorocaba, Estado de São 

Paulo, na Avenida Dr. Armando Panunzio, 1800 - Apto. 273, Bairro: Jardim ltanguá - CEP 

18050·000, na ·qualidade de profissional r.esponsâvel pela escritura~o contàbll , os peritos 

avaliadores cooolulram. através do critério contál>il eleito peJas ·partes, serem os valQres 

cont~beJs atribui~os aos seguintes bens avaliados; 

OOS ELEMENTOS DO ATIVO 

A) Dos imóveis objetos das matriculas nºs 43:998; 43.999; 44.000: 44.001 ; 44.002; 

44.003; 44.004; 44.005; 44.099 e 44.100, 'lotes de terrenos nºs 01 , 02, 04 . 06 e 07 da quadra A; 

nº 01 da quadra C; nº 08, 11 e 18 da quadra O; e nº 16 da quadra e, respectivarnenle. do 

loteamento denominado "Por1al das Antilhas". no Distrito e Município de Capela do Alto. 

Comarca·de Tatul-SP. 

Valorde cada lote de terteno RS S.500,00 

Valor da Construçao 0,00 

(·) Oep;eciação acumulada do Imóvel oJ>õ 
Valor Liquido do Custo Contábil de cada lote de terf'eno R$3.500.00 

Valor Liquido do Custo Comàbil'dos dez lotes de terreno R$ 35.000,00 

B) Do imóvel designado por Fazenda da Mata Gleba 3-K, com 229h2' 7.822 m2, objeto 

da matricula 8550: 

Valor de toda área de .terras com 22'9ha. 7 .822 m2 

Valor da Construção 

(·) Depreciaça<, acumulada do imóvel 

Valor Líquido do Custo Contabll 

C) Do imóvel designado por Fazenda da Mata Gle 

objeto da matricula 8551 ; 

Valor da todEt áre.a de.terras ctim 328ha. 4.505,90 

Valor da Consttução 

(·) Depreciaçao acumulada do imóvel 

Valor Liquido do Cust~ Contábll 

RS 1.430.751,43 

R$ 0.00 

Rt 
' º·ºº -R$ 1.430.761,43 

--, 
/" / 

/ S·E-J, com 328h 4.505,9-0 m2, 

º·ºº 
º·ºº 

\f\ 
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D) Do Time -Sharlng: 

Valor do Investimento R$ 5.207 ,26 

CMIPCJ90 R$ 5 .231 ,90 

V alor Uquido do Custo Contábil Time Sharing e/CM IPC/90 R$ 10.439,16 

E} Realizável a longo prazo: 

- -
Precatório$ RS 420.651 ,44 

Valor Liquido do Custo Contábil Reatizávels a longo prazo R$ 420.651,44 

F) Dos Contratos - Realizáveis a longo prazo: 

-
Ramires Reflorestamento& LlQa R$ 17 .959,85 

V.R. Competições Uda RS 234.717.68 

Ramires ~rbo Industrial ltda RS 600.000.00 

Luiz Calvo Ramires R$ 2.064.656,31 

Valor Liquido do Custo Contâb11.dos Contrátoa R$ 2.917 .335,84 

DOS ELEMENTOS 00 PASSIVO 

G) Dos Contrato$: 

Ramires Motors Ltda R$ 918.475,26 

f elix -Caibo Ramires R$ 212.288,47 

Valor Uquido do Custo Contábil dos Contratos R$.1 .130.763173 

/ 
Os bens e direitos acima, bem como a obrigações, avali dos pelo vaJor 

contábil, de acordo com o prínclpio contjbll do çusto 9>Ó10 base de valor, 't6rlo esse eleito 

pelas partes. totalizam do lado do Ativo o v,16r de R$ 6.895.63 , 73 (Seis Milhões, 

Oitocentos e Noventa e Cinco Mii, Seisc.entos l Trínta e Quatro Re ,s e Setenta e Três 

Centavos), e do lado do Passivo, R$1.130.76 ,73 (Um Milhão, Cento Trinta Mil, Setecentos 

e Sessenta e Três Reais e Setenta e Três c7 tavQs). 

\>' 
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Os administradores da sociedade cindida não direcionaram, limitaram. 

diflCUttaram ou praticaram quaisquer atos qae tenham ou possam ter comprometido o acesso. 

a uU1ização ou o conhecimento de informações. bens. documentos ou metodologia de trabalho 

felevante para a qualídade da respectiva ooncJusão. 

Os peritos nomeados nao tiveram qualquer lnt~resse. direto ou indireto, na 

operação. bem como qualquer outra circunsttncla, relevànte que possa caracteriZar conflito de 

interesse&. 

Com base nos trabalhos efetuados. concluí,se que: 1) o valor dos Imóveis 

designados por lotes nºs 01 , 02.. 04, 05 e 0'1 da quadra A: lote nº 01 da quadra C: lotes nº 08, 

17 e 18 da quadra D: e lote nº 16 da quadra E. localizados no loteamento denominado "Portal 

das Antilhas", sito no Bairro lperó. no Distrito e Municlpio de Capela do Alto, da Comarca de 

Tatul no Estado de São Paulo e registrados no Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de 

Tatui, SP sob nºs 43.998: 43.999; 44.000; 44.001; 44,002; 44.003; 44.004: 44.005: 44.099; e 

44.100. respectivamente; 2) o valor dos imóveis desígnados por Fazenda da Mala Gleba 3-K e 

Fazenda da Mata Gleba 3-E·J. registrados junto ao Cartório de Registro de Imóveis da 

Comarca de Ribas do 'Rio Pardo no Estado de Mato Grosso do Sul - Livro N• 2 - Registro 

Geral - Ficha 01 - matrie-ula nº 8550 e 8551 , respectivamente; 3) os valores do ativo -

ínvestimento com TIME SHARING e da CM IPC/90: 4) os valores do ativo - realizável a longo 

prazo com Precatórios; 5) os valores do alívo - realizáveis a longo prazo • contratos com as 

empresas Ramires Reflorestamen1os Llda .• V.R. Competições Ltda., Ramires Carbo Industrial 

Ltda .• devidamente insc,itas no CNPJ/MF sob nºs 45.468.980/0001-90 e 07.460.643/0001-86 e 

03.965.589/0001 ·50, respectivamente, e com Luiz Calvo Ramires, e 6) os valor, s do pas.sivo -

contratos com a empresa Ramires Motors Ltda., e com Félix Caibo Ra Ires: lo º ~{ntegram o 

patómõnio liquido da sociedade empresérla RAMIRES DIESEL L rol.. cónfor e tonsfa no 

balanço patrimonial do 31 de março de 2011. e estão registrados n~ livros de nt~bilidade 

segundo as normas e p(tnclpios contábeis previstos na legislação &>ntábil 

brasileira. 

1 Sorocaba-SP, 31 de março de 2011. ~' \ \ ~ . . (J,t/ 
Leona~~avares 

Cij(}'n• SP1341S5/o-9 

/ 
,e::?" 

/ 

Valdemar Sérgio Santos 

CRC nº 1SP104fso10.4 

I 



PROCURAÇÃO "AD JUDICIA" 

VR COMPETIÇÕES LTDA., pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ sob nº 07.450.643/0001-86, com sede na Rodovia Raposo Tavares 

Km 103,9, bairro Itanguá, na cidade de Sorocaba/SP, representada pelo sócio-proprietário 

Sr. LUIZ CALVO RAMIRES, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de 

identidade RG. n º 4 .507.018 SSP/SP. e do CPF. nº 018.096.018-00, nomeia e constitui seus 

bastante procuradores os(as) advogados(as) LAURA MARIA VITTA TRINCA, OAB/SP nº 

1-41.904~ SILVIA KARINA STRADIOTTI MAHUAD, OAB/SP n º 171.504; ADRIANA 

CALDINI, OAB/SP 179.907, CARINE GOMES DE MORAES OAB/SP nº 275.640; todos 

com escritório na Rodovia Raposo Tavares, km 103,9, Jardim Itanguá, Sorocaba, Estado de 

São Paulo, CEP 18052-775, telefone (15) 32297575, outorgando-lhe os mais amplos poderes 

para o foro em geral, sob os termos e condições da cláusula "ad judicia e et extra", em 

qualquer Juízo ou Tribunal, podendo propor contra quem de direito as ações cabíveis, 

defendendo os outorgantes nas contrárias, inclusive reconvindo, quando for o caso, 

seguindo umas e outras até final decisão, usando dos recursos legais, conferindo-lhes 

também poderes para, em Juízo ou fora dele, requerer , transigir, desistir, confessar, assinar 

termos e compromissos, recebendo e dando quitação pela forma que lhes aprouver, agindo 

em conjunto ou separadamente, podendo substabelecer esta em outrem, parcial ou 

totalmente , com ou sem reservas de iguais poderes, especialmente para representá-la 

nos autos da Concordata Preventiva, processo nº 393/08, ajuizada em face de 

Portobloco Artefatos de Cimento e Construção Civil Ltda, em trâmite pera~te a '1ª 

Vara Cível da Comarca de Porto Feliz/SP. ~ 

LTDA 
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BÁRRIOS ADVOCACIA \\o~ 

EXMO(a). SR(a). DR(a). JUIZ(a) DE DIREITO 
DA PRIMEIRA VARA CIVEL DA COMARCA DE 

Processo 471.01.1998.000.499-0 
Nº ordem 393 I 98 

PORTO FELIZ 

PORTOBLOCO L TOA, por seu Advogado, vem a presença de V.Ex. para, nos 
autos de sua CONCORDATA PREVENTIVA, novamente, apresentar Impugnação 
ao Laudo da Sra. Perita Contadora, pelos fatos e fundamentos que passa a expor: 

01 . A Sra. Perita, em seu laudo de fls. 1538/45 não adotou, 
novamente, o sistema de conta corrente, isto é, os lançamentos devem seguir um 
ordem objetiva, identificando data inicial, atualização e seus critérios (coeficientes)1 

valores depositados, saldo em aberto ou credor, até conclusão dos lançamentos 
identificação da existência de saldo devedor ou credor. 

02. De outra banda, a Sra. Perita, não efetivou exclusão de 
renúncias da forma correta. 

Como é notório, as renúncias aos créditos, lançadas aos autos, 
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FLS 02 

É INCORRETO e INACEITÁVEL que as renúncias somente 
passem a gerar efeitos a partir da sua apresentação aos autos, na medida que o se 
excluiu foi o próprio valor a ser adimplido, que não pode gerar qualquer efeito. 

Assim, deverá a Sra. Perita identificar todos os valores 
excluídos por renúncia, deduzindo-os do valor base do rol de créditos. 

Deste valor base, dever-se há apontar a primeira parcela de 
40%, mais acréscimo legais (tabela prática do Tribunal de Justiça e juros), 
identificando-se o valor a ser adimplido a título de primeira parcela, deduzindo-se o 
valor do depósito; se houve saldo devedor, este deverá ser atualizado até novo 
depósito, identificando-se saldo devedor ou credor. 

Havendo saldo credor, a título de primeira parcela, este deverá 
ser abatido do saldo atualizado da segunda parcela-60%, igualmente atualizado. 
Eventual saldo devedor deverá se atualizado até novo depósito, identificando-se o 
novo saldo, operações a serem realizadas até a data do último depósito existente 
nos autos, permitindo-se identificar a existência de saldo credor ou devedor pela 
concordatária. 

Anote-se, acerca deste tema, que não é a vontade da 
concordatária ou de seu procurador, mas sim regra simples, primária, objetiva e 
correta de contabilidade, que está sendo desrespeitada. 

03. A impugnação evolui também ante as LASTIMAVEIS omissões 
contidas no Laudo, iniciando com a não exclusão do crédito originário da empresa 
SPL Cont. & Pav. Ltda. no valor de R$ 13.819,05, cedido ao Sr. Roberto Garcia, 
que posteriormente renunciou a pretensão. 

Evoluindo os equívocos, depara-se que a Sra. Perita tem 
utilizado como coeficiente de juros o importe de 1 % (um por cento) ao mês, 
quando, em verdade, apenas a partir da vigência do Codex Civil é que tal importe é 
correto, posto que no anterior o importe era de 0,5% (meio por cento) ao mês. 

Assim, os coeficientes legais devem ser aplicados na forma 
correta, isto é, 12% ao ano mais atualização monetária para as parcelas prometidas 
- valor confessado excluído os créditos renunciados - 40% no primeiro ano e 60 .. % 
por cento no segundo. 

Na hipótese de depósito insuficiente, o saldo deverá ser 
atualizado monetariamente com jncidência de juros de 0,5% ao mês, até a vigência 
do Novo Código Civil, quando passa a ser de 1 % ao mês. 

03. Considerando-se os sérios e graves equívocos cometidos pela 
Sra Perita, pugna-se que novo cálculo seja realizado, desta feita pelo Sr. Contador 
Oficial, utilizando-se de formas e condições, as mesmas utilizadas em todas as 
concordatas, como se pode conferir nas interpostas por ATI L TOA e NEOBOR 
L TOA que estão tendo curso nesta Comarca e Vara. 

Cientificando-se o Ministério Público, Sr. Comissário e credores, 

Salto, 01, julho, 2.011 

Cláudi 




