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Classe: Assunto:Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização Exeqüente:RICHARDY TEIXEIRA DO 
PRADO FARIA Executado:CARLOS JOSÉ FARIA Justiça Gratuita EDITAL DE INTIMAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS. O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Franco da Rocha, Estado de São Paulo, Dr(a). Raul Márcio Siqueira Junior, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a RICHARDY TEIXEIRA DO PRADO FARIA REP. POR SÉLVIA REGIANI TEIXEIRA DO PRADO, 
CPF 050.827.018-94, RG.Nº 14.478.145-1, que, nos autos da ação Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / 
Atualização processo nº 1003438-54.2013.8.26.0198, que move em face de CARLOS JOSÉ FARIA, foi determinada a sua 
INTIMAÇÃO para que, no prazo de 48 horas, dê andamento ao feito, sob pena de extinção do processo, com fundamento no § 
1º do artigo 267, do CPC: Art. 267: Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito: II quando ficar parado durante mais de 1 
(um) ano por negligência das partes, III quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a 
causa por mais de 30 (trinta) dias. § 1º - O juiz ordenará, nos casos dos números II e III, o arquivamento dos autos, declarando 
a extinção do processo, se a parte intimada pessoalmente, não suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas.. E, para constar, 
mandou expedir o presente edital, que será publicado e afixado na forma da lei.NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
Franco da Rocha, aos 26 de janeiro de 2016. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, 
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA - ADV: RAQUEL GASPARI DE ANDRADE (OAB 96236/SP)

Foro Distrital de Caieiras

1ª Vara

EDITAL DE 1ª E 2ª Hastas do bem abaixo descrito e para INTIMAÇÃO do(a)(s) CREDORES TRABALHISTAS DA MASSA 
FALIDA DE AFINAÇAO H & J LTDA, expedido nos autos da ação de Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte PROC. Nº 0001932-02.2000.8.26.0106.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara, do Foro Distrital de Caieiras, Estado de São Paulo, Dr(a). Peter Eckschmiedt, na 
forma da Lei, etc.

FAZ SABER A TODOS QUANTOS ESTE EDITAL VIREM OU DELE CONHECIMENTO TIVEREM E INTERESSAR POSSA, 
que no dia 01 DE MARÇO DE 2016, às 15.00 horas, no local destinado às Hastas Públicas do Fórum Foro Distrital de Caieiras, 
sito na Avenida Dr. Armando Pinto, 360, Caieiras(ANDAR TÉRREO), o Leiloeiro Oficial a ser indicado ou quem legalmente as 
suas vezes fizer, levará em 1ª hasta os bens abaixo descritos e avaliados, para venda e arrematação a quem maior lanço oferecer 
acima da avaliação, caso não haja licitantes, no mesmo local, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo 
aceito preço vil (art. 692 do CPC), sendo que pelo presente edital fica(m) o(a)(s) requerido(a)(s) supracitados intimados das 
designações supra, caso não localizados para intimação pessoal. O bem é descrito como : manifestando seus interesses, sendo 
que o valor será abatido do valor do crédito habilitado, observando-se que caso haja mais de um credor trabalhista interessado 
na adjudicação de referidos bens, ocorrerá, no próprio ato, leilão entre os interessados, sendo adjudicado o bem ao que maior 
lance ofertar, caso não optem pela adjudicação em comum consignando que não comparecendo qualquer credor trabalhista na 
data designada, os bens serão doados a entidade beneficiente m razão do estado em que os mesmos se encontram. DOS BENS 
ARRECADADOS:

A - um exaustor de uso industrial marca REBEL, modelo PC5, IDENTIFICADO PELO NUMERO 1281, ANO:1980, instalado 
no solo, destinado a extrair do ambiente os resíduos provenientes de rebarbas, aparas, poeiras, fuligem, etc, provenientes do 
processo de produção. Equipamento de metal rústico complementado por uma proteção que se desloca sob guias, sobre as 
máquinas POLITRIZ, das quais extraia os resíduos produzidos. Estado precário de conservação. Avaliado em R$ 2.000,00 (dois 
mil reais),

B- um relógio de ponto de parece da marca DIMEP, fabricada por DIMAS DE MELO PIMENTA S/A,m de quartzo, modelo 
ECON II, complementado com acessório próprio a guarda de cartões de controle. Com grande desgaste pelo uo, pelo tempo e 
pela falta de conservação. Avaliado em R$ 700,00 (setecentos reais),

C- Um bebedouro com ferrugem, marca indeterminada. Avaliado em R$ 200 (duzentos reais);
D- TRÊS máquinas POLITIRIZ, marca REBEL. Conjunto de máquinas instalado no chão, em linha uma após a outra, todas 

precedidas pelo exaustor referido no item A. Três equipamentos iguais com funcionamento independente um dos outros. Avaliado 
em R$ 2.000, (dois mil reais) cada uma

E- UMA máquina POLITIRIZ marca REBEL, queimada. Avaliada em 800,00 (oitocentos reais)
F- UMA máquina POLITIRIZ marca REBEL, com duas pontas e apenas um motor, equipamento semelhante aos 

descritos no item D, porém mais simples, Avaliada em 1.000,00 ( um mil reais)
G- 02 máquinas POLITIRIZ marca JOWA com duas pontas e um motor. Equipamento da mesma espécie dos da marca 

REBEL mais simples e muito uso. Avaliadas em 1.000,00 (um mil reais) cada uma. VALOR TOTAL DOS BENS: R$ 12.700,00 
(DOZE MIL E SETECENTOS REAIS). DATA DA AVALIAÇÃO: 10/10/2001, sem reavaliação posterior

OBSERVAÇÕES: 01) Os credores, em geral, no prazo de dez dias a contar da publicação desse edital poderão impugnar 
a matéria constante desse edital, quer quanto a possibilidade de adjudicação dos bens pelos credores trabalhistas, quer pela 
doação dos mesmos em caso da negativa de pedidos de adjudicações.

02) Os bens encontram-se na Rua Cecília nº44- JD. Vera Tereza, CAIEIRAS-SP., onde poderão ser vistoriados. Maiores 
informações sobre os bens acima poderão ser obtidas com o Síndico DR. ROLFF MILANI DE CARVALHO (OAB/SP nº 84.441), 
Rua Mário Borin, 165, Chacara Urbana, fone (11) 3964-6460, e-mail: milanirolff@uol.com.br

E para que produza seus jurídicos e legais efeitos de direito, será o presente edital afixado e publicado na forma da Lei. 
Nada Mais, dado e passado nesta cidade de CAIEIRAS, 07 de JANEIRO de 2016
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