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9ª Vara Cível do Foro da Comarca de Guarulhos/SP 
 

EDITAL DE LEILÃO ÚNICO da RECUPERANDA INDÚSTRIA DE MOLAS AÇO LTDA, inscrita 
no CNPJ/MF sob o nº 62.024.682/0001-20, na pessoa do Administrador Judicial ORESTE 
NESTOR DE SOUZA LASTRO, inscrito no CPF/MF sob o nº 106.450.518-02, OAB/SP 98.628, 
bem como dos proprietários do imóvel da transcrição nº 16.096 do 12º CRI da Comarca da 
Capital/SP: Espólio de ARMANDO ENDRES, MARIA FRANCISCA ENDRES, inscrita no 
CPF/MF sob o nº 877.744.708-59, por si e como inventariante do Espólio; LUIZ ENDRES, 
inscrito no CPF/MF sob o nº 037.660.638-04, e sua mulher JÚLIA LOMBARDI ENDRES; 
CARLOS ENDRES FILHO ou CARLOS ENDRES JUNIOR, e sua mulher ZAIRA ENDRES. A 
Dra. Ana Carolina Miranda de Oliveira, MM. Juíza de Direito da 9ª Vara Cível do Foro da 
Comarca de Guarulhos/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de Leilão 
Único dos bens, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo 
processam-se os autos da Recuperação Judicial ajuizada pela empresa INDÚSTRIA DE 
MOLAS AÇO LTDA - Processo nº 1014309-94.2015.8.26.0224 - Controle nº 1033/2015, e que 
foi designada a venda dos bens descritos abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: 
DOS BENS - Os bens serão vendidos no estado em que se encontram, e os imóveis em caráter 
“AD CORPUS”, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verificar suas condições 
antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. O arrematante ficará com o 
encargo de depositário dos bens. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na 
rede mundial de computadores, no sítio do gestor www.megaleiloes.com.br, em conformidade 
com o disposto no art. 887, § 2º, do Código de Processo Civil, inclusive as fotos e a descrição 
detalhada dos bens a serem apregoados. DA VISITAÇÃO - Constitui ônus dos interessados 
examinar os bens a serem apregoados. As visitas deverão ser agendadas via e-mail 
visitacao@megaleiloes.com.br, cabendo ao responsável pela guarda autorizar o ingresso dos 
interessados. DO LEILÃO - O Leilão Único será realizado por MEIO ELETRÔNICO e 
PRESENCIAL, e terá início no dia 01/07/2019 às 14:00h e se encerrará dia 31/07/2019 a partir 
das 14:00h, onde serão aceitos lances a partir de R$ 17.500.000,00, conforme determinado no 
Plano de Recuperação Judicial. DO CONDUTOR DO LEILÃO - O Leilão será conduzido pelo 
Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do 
Estado de São Paulo - JUCESP sob o nº 844. DOS LANCES - Os lances poderão ser ofertados a 
partir do dia e hora de início do leilão pela rede de internet, através do Portal 
www.megaleiloes.com.br, ou de viva voz no dia do encerramento do leilão a partir das 13:00 
horas no Auditório localizado na Alameda Santos, nº 787, 13º andar, conjunto 132 - Jd. Paulista - 
São Paulo/SP, em igualdade de condições. DOS DÉBITOS - Os bens serão apregoados sem 
quaisquer ônus, os quais serão de responsabilidade da recuperanda, exceto se o arrematante for: 
i-) sócio da sociedade recuperanda, ou sociedade controlada pela recuperanda; ii-) parente, em 
linha reta ou colateral, até o 4º (quarto) grau, consanguíneo ou afim, da recuperanda ou de sócio 
da sociedade recuperanda; iii-) identificado como agente da recuperanda com o objetivo de 
fraudar a sucessão. Parágrafo Único: O arrematante deverá arcar com todos os custos de 
transferência do imóvel para seu nome, como as despesas de ITBI - Imposto de transmissão de 
bens imóveis e registro do imóvel no RGI respectivo, bem como correrão por conta do 
arrematante as despesas e os custos relativos à desmontagem, remoção, transporte e 
transferência patrimonial dos bens móveis. DA CAUÇÃO - O arrematante deverá depositar 10% 
(dez) por cento do valor da arrematação no prazo de 24h (vinte e quatro horas) do encerramento 
do leilão para garantia do Juízo, e tal valor será abatido do saldo remanescente da arrematação 
para quitação do preço após o deferimento do lance pelo Juízo responsável. No caso de 
indeferimento do lance, o valor depositado poderá ser levantando integralmente pelo arrematante. 
DAS PROPOSTAS - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, 
encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br. Devendo, para 
tanto, ofertar garantia, sendo que a carta de arrematação será fornecida somente no pagamento 
da última parcela. Havendo competição entre propostas de compra parcelada, sempre 
prevalecerá a de maior valor, e, sendo o valor idêntico, a de menor prazo. PENALIDADE PELO 
DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES - Na hipótese de desistência da compra por parte do 
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Proponente vencedor, haverá a penalização em 1% (um por cento) de variação do valor. DO 
PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço dos bens arrematados ou 
parte do mesmo (no caso de parcelamento), no prazo de até 30 (trinta) dias após o encerramento 
do leilão, através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se 
desfazer a arrematação ou ser automaticamente desclassificada a proposta. DA COMISSÃO - O 
arrematante deverá pagar à MEGALEILOES GESTOR JUDICIAL, a título de comissão, o valor 
correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação dos bens. A comissão 
devida à Mega Leilões gestor judicial não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao 
arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial 
por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO 
PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão da MEGALEILÕES GESTOR 
JUDICIAL deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do 
leilão através de guia de depósito que será enviada por e-mail. Todas as regras e condições do 
Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. A publicação deste edital supre 
eventual insucesso nas notificações pessoais e dos respectivos patronos. As demais condições 
obedecerão ao que dispõe a Lei 11.101/05 e o Provimento CSM nº 1625/2009, e no que couber, o 
CPC e o caput do artigo 335, do CP. RELAÇÃO DOS BENS: UPI - UFER: Galpão 1: Matrícula 
nº 7.188 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Guarulhos/SP - IMÓVEL: Um terreno, 
situado a Estrada Velha de Guarulhos, esquina com a Rua Argentina, medindo 35m de frente, por 
56,50m da frente aos fundos, com 1.850m2 mais ou menos, confinando de um lado, com 
Armando, Carlos, Luiz e Auta Endres e de outro lado, com a referida Rua Argentina e nos fundos, 
confina com a Rua Italiana. Consta na Av.2 desta matrícula que a Estrada Velha de Guarulhos 
atualmente se denomina Rua Machado de Assis. Consta no R.8 desta matrícula que nos autos 
da ação de Execução Fiscal, processo nº 2001.61.19.0011056, em trâmite na 3ª Vara 
Especializada em Execuções Fiscais da Comarca de Guarulhos/SP, requerida por INSTITUTO 
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS contra INDÚSTRIA DE MOLAS AÇO LTDA, foi 
penhorado o imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário JOSÉ AUGUSTO VERAS 
DA SILVA. Consta na Av.9 desta matrícula que nos autos do processo Administrativo nº 
16095.000035/2009-13, de conformidade com o extrato da relação de bens de direitos para 
Arrolamento, expedido pela Delegacia da Receita Federal da Comarca de Guarulhos/SP, da 
contribuinte INDÚSTRIA DE MOLAS AÇO LTDA, que a ocorrência de alienação, transferência ou 
oneração do imóvel objeto desta matrícula, deverá ser comunicada à referida Delegacia, no prazo 
de 48 horas. Consta na Av.11 desta matrícula que por decisão proferida na 3ª Vara Federal da 
Comarca de Guarulhos, nos autos do Processo nº 0005921-03.2014.4.03.6119, foi decretada a 
Indisponibilidade dos Bens de INDÚSTRIA DE MOLAS AÇO LTDA. Consta na Av.13 desta 
matrícula que foi distribuída a Ação de Execução de Título Extrajudicial, Processo nº 1031723-
89.2015.8.26.0100, em trâmite na 39ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP, 
requerida por CONTINENTAL SECURITIZADORA S.A. contra INDÚSTRIA DE MOLAS AÇO 
LTDA.; e Transcrição nº 16.096 do 12º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP - 
IMÓVEL: Um terreno, com a área de 2.150,00m2 mais ou menos, situado no Município de 
Guarulhos/SP, situado na Estrada Velha de Guarulhos e fundos com a Rua Italiana, confinando 
de um lado com Renato Rouboud e Cleonice Pereira Leite ou Eduarda Pereira Leite e de outro 
com a herdeira Helena Endres, e pelos fundos com a Rua Italiana. Consta no Laudo de 
Avaliação que o Imóvel possuí 3 frentes para a Rua Machado de Assis, nº 513, Rua Argentina e 
Rua Italiana, com a área total do terreno de 5.620,50m2 (conf. IPTU - não regularizada), e a área 
construída foi estimada em 5.968,21m2. Contribuinte nº 111.51.49.0135.00.000.; Galpão 2: 
Matrícula nº 19.920 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Guarulhos/SP - IMÓVEL: Um 
terreno, situado a Rua Italiana, desmembrado de parte dos lotes 6, 7 e 8, da quadra D, Vila 
Endres, Bairro de Itapegica, perímetro urbano, medindo 20,00m de frente , por 50,00m da frente 
aos fundos, do lado esquerdo de quem da referida rua olha para o imóvel, confrontando com 
Almerina Sarraceni Margarido, do lado direito, mede inicialmente 30m a seguir, deflete a 
esquerda e mede mais 10,00m, depois deflete a direita e segue mais 20,00m, até a linha dos 
fundos confrontando desse lado, com propriedade da Prefeitura Municipal da Guarulhos, tendo 
nos fundos, 10,00m, confrontando com propriedade de Felisberto Saraceni, encerrando a área de 
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800,00m2. Consta no R.2 desta matrícula que nos autos da ação de Execução Fiscal, processo 
nº 15076/96, em trâmite no Anexo Fiscal da Comarca de Guarulhos/SP, requerida por FAZENDA 
NACIONAL contra INDÚSTRIA DE MOLAS AÇO LTDA, foi penhorado o imóvel objeto desta 
matrícula. Consta no R.3 desta matrícula que nos autos da ação de Execução Fiscal, processo 
nº 6393/96, em trâmite no Anexo Fiscal da Comarca de Guarulhos/SP, requerida por FAZENDA 
DO ESTADO DE SÃO PAULO contra INDÚSTRIA DE MOLAS AÇO LTDA, foi penhorado o 
imóvel objeto desta matrícula. Consta no R.4 desta matrícula que nos autos da ação de 
Execução Fiscal, processo nº 16096/98-g, em trâmite no Serviço Anexo II das Fazendas da 
Comarca de Guarulhos/SP, requerida por FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO contra 
INDÚSTRIA DE MOLAS AÇO LTDA, foi penhorado o imóvel objeto desta matrícula, sendo 
nomeado depositário JOSÉ AUGUSTO VERAS DA SILVA. Consta no R.5 desta matrícula que 
nos autos da ação de Execução Fiscal, processo nº 16079/98-G, em trâmite no Serviço Anexo 
das Fazendas II da Comarca de Guarulhos/SP, requerida por FAZENDA DO ESTADO DE SÃO 
PAULO contra INDÚSTRIA DE MOLAS AÇO LTDA, foi penhorado o imóvel objeto desta 
matrícula, sendo nomeado depositário JOSÉ AUGUSTO VERAS DA SILVA. Consta na Av.6 
desta matrícula que de conformidade com o termo Arrolamento de bens de direito - TAB, 
expedido pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, da contribuinte INDÚSTRIA 
DE MOLAS AÇO LTDA, que a ocorrência de alienação, transferência ou oneração do imóvel 
objeto desta matrícula, deverá ser comunicada a GEX/Divisão ou à Procuradoria Estadual. 
Consta no R.7 desta matrícula que nos autos da ação de Execução Fiscal, processo nº 
2001.61.19.0011056, em trâmite na 3ª Vara Especializada em Execuções Fiscais da Comarca de 
Guarulhos/SP, requerida por INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS contra 
INDÚSTRIA DE MOLAS AÇO LTDA, foi penhorado o imóvel objeto desta matrícula, sendo 
nomeado depositário JOSÉ AUGUSTO VERAS DA SILVA. Consta na Av.8 desta matrícula que 
nos autos do processo Administrativo nº 16095.000035/2009-13, de conformidade com o extrato 
da relação de bens de direitos para Arrolamento, expedido pela Delegacia da Receita Federal da 
Comarca de Guarulhos/SP, da contribuinte INDÚSTRIA DE MOLAS AÇO LTDA, que a ocorrência 
de alienação, transferência ou oneração do imóvel objeto desta matrícula, deverá ser comunicada 
à referida Delegacia, no prazo de 48 horas. Consta na Av.10 desta matrícula que por decisão 
proferida na 19ª Subseção Judiciária, da 3ª Vara Federal da Comarca de Guarulhos, nos autos do 
Processo nº 0005921-03.2014.403.6119, foi decretada a Indisponibilidade dos Bens de 
INDÚSTRIA DE MOLAS AÇO LTDA. Consta na Av.12 desta matrícula que foi ajuizada a ação 
de Execução de Título Extrajudicial, processo nº 1031723-89.2015.8.26.0100, em trâmite na 39ª 
Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP, requerida por CONTINENTAL 
SECURITIZADORA S/A contra INDÚSTRIA DE MOLAS AÇO LTDA; Terreno Industrial: 
Matrícula nº 50.985 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Atibaia/SP - IMÓVEL: 
Remanescente com 148.685,99m2, sem benfeitorias, situado no perímetro urbano desta cidade e 
comarca de Atibaia/SP, confrontando com a Avenida São João; com a Rua Pádua Leite; com a 
Rua Circular; com a Rua Sete de Setembro, do plano de desmembramento denominado Chácara 
do Camilo; com propriedade de Arthur Tavares Rodrigues; com propriedade de Luiz Valverde ou 
sucessores (Luiz Perea Balberde); com os lotes ou glebas nºs 02, 06, 07 e 08 da mesma Chácara 
do Camilo; com o Rio Atibaia; e com área doada a Prefeitura da Estância de Atibaia. Consta na 
Av.1 desta matrícula que nos autos da Ação de Desapropriação, Processo nº 0011986-
94.2006.8.26.0048, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Atibaia/SP, foi destacada do 
imóvel uma área de 397,71m2, remanescendo atualmente a área total de 148.288,28m2. Consta 
na Av.6 desta matrícula que por decisão proferida na 5ª Vara Cível da Comarca de Guarulhos 
(TRF - Terceira Região), nos autos do Processo nº 0001922-42.2014.4.03.6119, foi decretada a 
Indisponibilidade dos Bens de INDÚSTRIA DE MOLAS AÇO LTDA. Consta no Laudo de 
Avaliação que este imóvel tem parte de seu território inserido em Área de Proteção Ambiental 
denominada “APA do Rio Atibaia”, conforme Lei Complementar nº 4328 instituída em 21 de julho 
de 2015, sendo assim, o mesmo não possui valor comercial, uma vez que não é possível 
determinar a real configuração do imóvel. Porém foi ressaltado que, caso haja área 
remanescente, possui vocação para Compensação Ambiental, situação essa com demanda de 
mercado, sendo atribuído o valor médio de R$4,40 por metro quadrado (conf. fls.6054).; Acervo 
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de maquinário e ferramental essencial para a produção de implementos ferroviários:   A61 - 
01 Forno de Aquecimento de Barras 9Blanks com até 600 mm de comprim. com 03 queimadores, 
marca BPN 7 GV - Motorização das Esteiras de 2,0 cv, motor do Agitador de 15,0 cv, motor da 
Bomba de Óleo potência 3,0 cv - capacidade de 2 a 7000 KW - temperatura de 1200º C - Controle 
de Temperatura com Sensor a Lazer - Painel Elétrico de Comando - com alimentação manual - 
dimens. aprox. 3500 X larg. 1000 mm. Fabricação Própria.; A62 - 01 Forno de Aquecimento de 
Barras 9Blanks com até 600 mm de comprim. com 03 Queimadores, marca BPN 7 GV - 
Motorização das Esteiras de 2,0 cv, motor do Agitador de 15,0 cv, motor da Bomba de Óleo 
Potência 3,0 cv - Capacidade de 2 a 7000 KW - Temperatura de 1200º C - Controle de 
Temperatura com Sensor a Lazer - Painel Elétrico de Comando - com Alimentação Manual - 
dimens. aprox. 4500 X larg. 1000 mm. Fabricação Própria.; A55 - 01 Forno de Aquecimento de 
Barras 9Blanks com até 600 mm. de comprim. com 03 queimadores, marca BPN 7 GV - 
Motorização das Esteiras de 2,0 cv, motor do Agitador de 15,0 cv, Motor da Bomba de Óleo 
Potência 3,0 cv - Capacidade de 2 a 7000 KW - Temperatura de 1200º C - Controle de 
Temperatura com Sensor a Lazer - Painel Elétrico de Comando - dimens. aprox. 2500 X larg. 500 
X alt. 500 mm, com Alimentação Manual - Fabricação Própria.; R53 - 01 Forno a Gás para 
Revenimento e Alívio de Tensões tipo Poço - Resistências Em Barras de Silício - Temperatura 
Máxima de 600º C - Capac. de Carregamento de 100 Kg - com Sensor de Chama a Lazer, 
fornecido pela Empresa NM - dimens. diam. 1200 X profund. 1000 mm.; A57 - 01 Forno a Gás 
para Revenimento e Alívio de Tensões Tipo Poço - Resistências em Barras de Silício - 
Temperatura Máxima de 600º C - Capac. de Carregamento de 100 kg - com Sensor de Chama a 
Lazer, fornecido pela Empresa NM - dimens. diam. 2200 X profund. 3000 mm.; T54 – 01 Forno a 
Gás para Tempera - Tipo Pica Pau - Capac. de 2 a 7000 KW - Pressão de Trabalho 2,0 Bar - 
Temperatura Máxima 1000º C - com Queimador Marca BPN Modelo 7GV - com Sensor de 
Chama a Lazer + Sistema de Resfriamento a Óleo - com Tanque de Óleo Interligado - fornecido 
pela Empresa NM - dimens. 3500 X alt. 700 X profund. 700 Mm - Fabricação Própria.; MF11 - 01 
Máquina Laminadora para Fabricação de Pinos - Pino do Conjunto de Fixação Molaço - 
Acionamento Motor Elétrico de 15,0 cv + Conjunto de Motoredutor - Com Unidade Hidráulica e 
Conjunto de Válvulas – Fabricação Própria.; MF 01 - 01 Máquina para Fabricação de Grampos de 
Fixação de Pinos - Tipo EGG - Acionamento por Motor Elétrico de 5,0 cv - com Unidade 
Hidráulica e Conjunto de Válvulas - Fabricação Própria.; MF02 - 01 Máquina para Fabricação de 
Grampos de Fixação de Pinos - Tipo EGG - Acionamento por Motor Elétrico de 5,0 cv - com 
Unidade Hidráulica e Conjunto de Válvulas - Fabricação Própria.; MF03 - 01 Máquina para 
Fabricação de Grampos de Fixação - Tipo EE2009 - Acionamento por Motor Elétrico de 5,0 cv - 
com Unidade Hidráulica e Conjunto de Válvulas - Fabricação Própria.; MF04 - 01 Máquina para 
Fabricação de Retensores - TR37 / TR45 / TR50 / TR57 / TR68 - Acionamento por Motor Elétrico 
de 5,0 cv - com Unidade Hidráulica e Conjunto de Válvulas - Fabricação Própria.; MF06 - 01 
Máquina para Fabricação de Retensores de Todos os Tipos - Acionamento por Motor Elétrico de 
5,0 cv - com Unidade Hidráulica e Conjunto de Válvulas - Fabricação Própria.; MF07 - 01 
Máquina para Fabricação do Conjunto de Fixação Molaço Fist -  Acionamento por Motor Elétrico 
de 5,0 cv - com Unidade Hidráulica e Conjunto de Válvulas - Fabricação Própria.; MF08 - 01 
Máquina para Fabricação do Conjunto de Fixação Molaço Fist - Acionamento por Motor Elétrico 
de 5,0 cv - com Unidade Hidráulica e Conjunto de Válvulas - Fabricação Própria.; MF10 - 01 
Máquina para Fabricação de Grampos Tipo 601 A - Acionamento por Motor Elétrico de 5,0 cv - 
com Unidade Hidráulica e Conjunto de Válvulas - Fabricação Própria. Obs.: Máquina Incompleta 
Faltando Componentes.; MF13 - 01 Máquina para Fabricação de Grampos Tipo EGG - 
Acionamento por Motor Elétrico de 15,0 cv - com Unidade Hidráulica e Conjunto de Válvulas - 
Fabricação Própria.; MF14 - 01 Máquina para Fabricação de Grampos de Fixação Tipos E2009 / 
E2039 - Acionamento por Motor Elétrico de 10,0 cv - com Unidade Hidráulica e Conjunto de 
Válvulas - Operação por Pistões Hidráulicos Verticais - Fabricação Própria.; MF15 - 01 Máquina 
para Fabricação de Grampos de Fixação Tipos E2009 / E2039 - Acionamento por Motor Elétrico 
de 10,0 cv - com Unidade Hidráulica e Conjunto de Válvulas - Operação por Pistões Hidráulicos 
Verticais - Fabricação Própria.; MF16 - 01 Máquina para Fabricação de Grampos de Fixação 
Tipos E2009 / E2039 - Acionamento por Motor Elétrico de 10,0 cv - com Unidade Hidráulica e 
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Conjunto de Válvulas - Operação Por Pistões Hidráulicos Verticais - Fabricação Própria.; MF17 - 
01 Máquina para Fabricação de Grampos de Fixação Tipos E2009 / E2039 - Acionamento por 
Motor Elétrico de 10,0 CV - Com Unidade Hidráulica e Conjunto de Válvulas - Operação por 
Pistões Hidráulicos Verticais - Fabricação Própria.; MF21 - 01 Máquina para Fabricação de 
Grampos de Fixação Tipo EGG - Acionamento por Motor Elétrico de 10,0 cv - com Unidade 
Hidráulica e Conjunto de Válvulas - Operação por Pistões Hidráulicos Verticais - Fabricação 
Própria.; MF20 - 01 Máquina para Fabricação de Grampos de Fixação Tipos E2009 / E2039 - 
Acionamento por Motor Elétrico de 10,0 cv - com Unidade Hidráulica e Conjunto de Válvulas - 
Operação por Pistões Hidráulicos Verticais - Fabricação Própria. Valor Total da Avaliação da 
UPI - UFER: R$ 20.146.968,43 (vinte milhões, cento e quarenta e seis mil, novecentos e 
sessenta e oito reais e quarenta e três centavos). Os bens móveis encontram-se na Rua 
Machado de Assis, nº 513 - Vila Endres - Guarulhos/SP. 
 
Guarulhos, 07 de maio de 2019. 
 
 
Eu, _____________________, diretora/escrivã, conferi e subscrevi.         

 
 
 
 

___________________________________ 
Dra. Ana Carolina Miranda de Oliveira 

Juíza de Direito 


