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02ª VARA JUDICIAL DA COMARCA DE MONTE-MOR -SP 
 

EDITAL DE HASTA PÚBLICA do bem abaixo descrito, conhecimento de eventuais interessados na lide e de intimação do executado 
R B CASTRO ME (CNPJ/MF: 12.035.227/0001-51): 
  
O MM. Juiz de Direito Rafael Imbunito Flores, da 02ª Vara Judicial da Comarca de Monte-Mor/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos 
que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que, por este Juízo, processam-se os autos da 
Execução de Título Extrajudical, ajuizada por GRENDENE S/A (CNPJ/MF: 89.850.341/0001-60) contra R B CASTRO ME (CNPJ/MF: 
12.035.227/0001-51) - Processo nº 0005950-24.2012.8.26.0372 que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com 
as regras expostas a seguir: 
 
A 1ª praça terá início em 14 de fevereiro de 2017, às 13h45min. Não havendo lance igual ou superior à avaliação nos 3 (três) dias 
subseqüentes ao início da 1ª praça, a 2ª praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se em 17 de fevereiro de 2017, às 13h45min e 
se encerrará em 16 de março de 2017, às 13h45min. O valor mínimo para venda em 2ª Praça corresponderá a 60% (sessenta por 
cento) do valor da avaliação. 
  
A Praça será conduzida pela Gestora Judicial LUT - Intermediação de Ativos e Gestão Judicial Ltda e pelo Leiloeiro Oficial Cezar 
Augusto Badolato Silva, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP, sob o n° 602. 
 
Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal http://www.lut.com.br/ 
 
O arrematante deverá pagar à Gestora Judicial LUT, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o 
preço de arrematação do bem. Tal valor será devido à Gestora Judicial LUT pelo arrematante ainda que haja a desistência da 
arrematação, assim como será devido pelo exequente nos casos de adjudicação do bem e pelo executado nos casos de acordo e 
remição, conforme Condições de Venda e Pagamento do leilão. 
 
A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notificações pessoais e dos respectivos patronos.                   
 

RELAÇÃO DOS BENS 
 
BENS: 1) 02 (dois) pares de tênis marca FILA nº 41 e 38. Valor da Avaliação: R$ 320,00 (trezentos e vinte reias), avaliado em março 
de 2015. 2) 05 (cinco) pares de tênis REEBOK números diversos. Valor da Avaliação: R$ 1.000,00 (mil reias), avaliado em março 
de 2015. 3) 04 (quatro) pares de tênis TRYON números diversos. Valor da Avaliação: R$ 200,00 (duzentos reias), avaliado em março 
de 2015. 4) 04 (quatro) pares de tênis TRYON números diversos. Valor da Avaliação: R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reias), 
avaliado em março de 2015. 5) 03 (três) pares de tênis NEWBALANCE, números diversos. Valor da Avaliação: R$ 600,00 (seiscentos 
reias), avaliado em março de 2015. 6) 02 (dois) pares de tênis FILA, números diversos. Valor da Avaliação: R$ 400,00 (quatrocentos 
reias), avaliado em março de 2015. 7) 18 (dezoito) pares de tênis infantil TRACK SPORTS, números diversos. Valor da Avaliação: 
R$ 720,00 (setecentos e vinte reias), avaliado em março de 2015. 8) 21 (vinte e um) pares de tênis diversos, números diversos da 
promoção. Valor da Avaliação: R$ 630,00 (seiscentos e trinta reias), avaliado em março de 2015. 9) 10 (dez) pares de sandálias, 
números diversos, da promoção, diversas marcas. Valor da Avaliação: R$ 200,00 (duzentos reias), avaliado em março de 2015. 10) 
52 (cinquenta e dois) pares de sandálias, social feminina, números diversos, na promoção, modelos e marcas diversas. Valor da 
Avaliação: R$ 3.640,00 (trez mil seiscentos e quarenta reias), avaliado em março de 2015. 11) 01 (uma) calça feminina branca. Valor 
da Avaliação: R$ 80,00 (oitenta reias), avaliado em março de 2015. 12) 05 (cinco) calças femininas FATAL, diversas. Valor da 
Avaliação: R$ 400,00 (quarenta reias), avaliado em março de 2015. 13) 03 (três) calças masculinas diversas. Valor da Avaliação: 
R$ 300,00 (trezentos reias), avaliado em março de 2015. 14) 02 (duas) calças femininas DISPARAT. Valor da Avaliação: R$ 440,00 
(quatrocentos e quarenta reias), avaliado em março de 2015. 15) 01 (uma) calça feminina DISPARAT. Valor da Avaliação: R$ 200,00 
(duzentos reias), avaliado em março de 2015. 16) 02 (duas) calças femininas, marca DISPARAT. Valor da Avaliação: R$ 420,00 
(quatrocentos e vinte reias), avaliado em março de 2015. 17) 02 (duas) calças femininas, marca CARMEM. Valor da Avaliação: R$ 
180,00 (cento e oitenta reias), avaliado em março de 2015. 18) 10 (dez) calças femininas diversas. Valor da Avaliação: R$ 600,00 
(seiscentos reias), avaliado em março de 2015. 19) 02 (duas) bermudas masculinas RED NOSE. Valor da Avaliação: R$ 190,00 
(cento e noventa reias), avaliado em março de 2015. 20) 03 (três) bermudas masculinas, promoção. Valor da Avaliação: R$ 75,00 
(setenta reias), avaliado em março de 2015. 21) 07 (sete) camisetas polo, masculinas. Valor da Avaliação: R$ 420,00 (quatrocentos 
e vinte reias), avaliado em março de 2015. 22) 20 (vinte) camisetas masculinas. Valor da Avaliação: R$ 1.200,00 (mil e duzentos 
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reias), avaliado em março de 2015. 23) 04 (quatro) camisetas masculinas. Valor da Avaliação: R$ 160,00 (cento e sessenta reias), 
avaliado em março de 2015. 24) 06 (seis) camisetas masculinas FATAL. Valor da Avaliação: R$ 198,00 (cento e noventa  reias), 
avaliado em março de 2015. 25) 02 (duas) camisas social masculina. Valor da Avaliação: R$ 140,00 (cento e quarenta reias), 
avaliado em março de 2015. 26) 18 (dezoito) sapatos infantis femininos NECKD. Valor da Avaliação: R$ 720,00 (setencetos e vinte 
reias), avaliado em março de 2015. 27) 09 (nove) pares de tênis AIRSPORT, feminino, diversos. Valor da Avaliação: R$ 540,00 
(quinhentos e quarenta reias), avaliado em março de 2015. 28) 27 (vinte e sete) pares de tênis diversos masculinos e femininos. Valor 
da Avaliação: R$ 2.160,00 (dois mil cento e sessenta reias), avaliado em março de 2015. 29) 06 (seis) pares de sapato masculino 
SCHIO. Valor da Avaliação: R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reias), avaliado em março de 2015. 30) 07 (sete) pares de sapatos 
masculinos, DEMOCRATA. Valor da Avaliação: R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reias), avaliado em março de 2015. 31) 23 (vinte e 
três) pares de sapatos femininos diversos. Valor da Avaliação: R$ 2.760,00 (dois mil setecentos e sessenta reias), avaliado em 
março de 2015. 32) 03 (três) pares de sapato SKORE, masculino. Valor da Avaliação: R$ 330,00 (trezentos e trinta reias), avaliado 
em março de 2015. 33) 08 (oito) pares de tênis masculino SIX STREET. Valor da Avaliação: R$ 720,00 (setecentos e vinte reias), 
avaliado em março de 2015. 34) 13 (treze) pares de sapato masculino FOX. Valor da Avaliação: R$ 780,00 (setencetos e oitenta 
reias), avaliado em março de 2015. 35) 03 (três) pares de sapato BREVIELLO. Valor da Avaliação: R$ 360,00 (trezentos e sessenta 
reias), avaliado em março de 2015. 36) 03 (três) pares de sapato CALSINEY. Valor da Avaliação: R$ 210,00 (duzentos e dez reias), 
avaliado em março de 2015. 37) 19 (dezenove) pares de sapatos femininos. Valor da Avaliação: R$ 2.090,00 (dois mil e noventa 
reias), avaliado em março de 2015. 38) 07 (sete) pares de tamancos MOUSER. Valor da Avaliação: R$ 420,00 (quatrocentos  e vinte 
reias), avaliado em março de 2015. 39) 02 (dois) pares de tênis marca FILA nº 41 e 38. Valor da Avaliação: R$ 320,00 (trezentos e 
vinte reias), avaliado em março de 2015 .40) 05 (cinco) pares de sandálias femininas, VIA MARTE. Valor da Avaliação: R$ 700,00 
(setecentos reias), avaliado em março de 2015. 41) 06 (seis) pares de sandálias femininas PICCADILLY. Valor da Avaliação: R$ 
900,00 (novecentos reias), avaliado em março de 2015. 42) 34 (trinta e quatro) pares de sapatos e sandálias infantis. Valor da 
Avaliação: R$ 1.020,00 (mil e vinte reias), avaliado em março de 2015. 43) 01 (um) par de tênis masculino OLYMPICUS ZOMAX. 
Valor da Avaliação: R$ 300,00 (trezentos reias), avaliado em março de 2015. 44) 02 (dois) pares de tênis masculinos OLYMPICUS 
Valor da Avaliação: R$ 500,00 (quinhento reias), avaliado em março de 2015. 45) 08 (oito) pares de tênis masculino REEBOK. Valor 
da Avaliação: R$ 2.000,00 (dois mil reias), avaliado em março de 2015. 46) 07 (sete) tênis feminino, marca OLYMPICOS. Valor da 
Avaliação: R$ 1.750,00 (mil e setecentos e cinquenta reias), avaliado em março de 2015. 47) 23 (vinte e três) pares de calçados 
diversos (sapatos, chinelos tipo crocs, tênis) promoção. Valor da Avaliação: R$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reias), avaliado em 
março de 2015. 48) 27 (vinte e sete) pares de calçados femininos diversos, promoção. Valor da Avaliação: R$ 540,00 (quinhentos e 
quarenta reias), avaliado em março de 2015. 49) 05 (cinco) pares de tênis marca OLYMPIKUS. Valor da Avaliação: R$ 600,00 
(seiscentos reias), avaliado em março de 2015. 50) 02 (dois) pares de tênis ADRIEN. Valor da Avaliação: R$ 180,00 (cento e oitenta 
reias), avaliado em março de 2015. 51) 01 (um) par de tênis RAFT. Valor da Avaliação: R$ 90,00 (noventa reias), avaliado em março 
de 2015. 52) 02 (dois) pares de tênis KOLOSCH. Valor da Avaliação: R$ 200,00 (duzentos reias), avaliado em março de 2015. 53) 
01 (um) par de tênis MARINA MELLO. Valor da Avaliação: R$ 120,00 (cento e vinte reias), avaliado em março de 2015. 54) 16 
(dezesseis) pares de tênis diversos, masculino, futebol. Valor da Avaliação: R$ 960,00 (novecentos e sessenta reias), avaliado em 
março de 2015. 55) 02 (dois) pares de sapato SAAD .Valor da Avaliação: R$ 120,00 (cento e vinte reias), avaliado em março de 
2015. 56) 04 (quatro) pares de sapato masculinos CALPRADO. Valor da Avaliação: R$ 280,00 (duzentos e oitenta reias), avaliado 
em março de 2015. 57) 15 (quinze) pares de botas masculinas SCORE. Valor da Avaliação: R$ 3.000,00 (três mil reias), avaliado 
em março de 2015. 58) 14 (quatorze) pares de sapatos e botas de camurça SCORE, masculino, diversos. Valor da Avaliação: R$ 
2.030,00 (dois mil e trinta reias), avaliado em março de 2015. 59) 04 (quatro) pares de sapa-tênis RUGGERO, números diversos. 
Valor da Avaliação: R$ 504,00 (quinhentos e quatro reias), avaliado em março de 2015. 60) 19 (dezenove) pares de sapa-tênis 
masculino, promoção, diversos. Valor da Avaliação: R$ 570,00 (quinhentos e setenta reias), avaliado em março de 2015. 61) 02 
(dois) pares de sandálias masculinas KEDOLL . Valor da Avaliação: R$ 140,00 (cento e quarenta reias), avaliado em março de 2015. 
62) 01 (um) para de sandálias masculinas ITAPUÃ. Valor da Avaliação: R$ 40,00 (quarenta reias), avaliado em março de 2015. 63) 
03 (três) pares de tamanco DAKOTA, feminino. Valor da Avaliação: R$ 270,00 (duzentos e setenta reias), avaliado em março de 
2015.  64) 02 (dois) pares de sandálias social feminina, PICADILLY. Valor da Avaliação: R$ 240,00 (duzentos e quarenta reias), 
avaliado em março de 2015. 65) 21 (vinte e um) pares de sapatilha feminina de camurça, diversas. Valor da Avaliação: R$ 840,00 
(oitocentos e quarenta reias), avaliado em março de 2015. 66) 02 (dois) pares de sapatos masculino SCORE de camurça. Valor da 
Avaliação: R$ 300,00 (trezentos reais) avaliado em março de 2015. 67) 01 (um) chinelo rasteira feminina. Valor da Avaliação: R$ 
20,00 (vinte reais) avaliado em março de 2015. Valor Total das Avaliações: R$ 45.657,00 (quarenta e cinco mil seiscentos e 
cinquenta e sete reais) atualizados até março de 2015. Depositário: Rosangela Baptista de Castro (CPF/MF: 102.046.598-09).  
Localização do bem: Praça Coronel Domingos Ferreira, 153, Centro, Monte- Mor -SP Débitos da ação: R$ 45.635,99 (quarenta e 
cinco mil seiscentos e trinta e cinco reais e noventa e nove centavos), em maio de 2014, valores que deverão ser atualizados para a 
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data da arrematação e pelo qual responderá o produto da arrematação. Em havendo saldo remanescente, responderá pela diferença 
o executado nesta ação. OBS: Compete ao interessado no bem eventual pesquisa de débito junto aos diversos Órgãos. 
 

 
Eu,                                                                                                   escrivã (o) subscrevi. 

 
 

_________________________________ 
Rafael Imbunito Flores  

Juíz de Direito 

 


