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diário de S.PauloPUBLICIDADE LEGAL

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0000338-93.2021.8.26.0177. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da Vara Única, do Foro de Embu-Guaçu, Estado de São Paulo, Dr(a). Willi Lucarelli, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o) MARCIO RAMOS DE OLIVEIRA ALVES DA ROCHA, Brasileiro, CPF 322.880.948-00, com endereço à
Rua Antônio da Cruz Messias, 118, Jd. São Luis, CEP 05814-130, São Paulo - SP que por este Juízo, tramita de uma
ação de Cumprimento de sentença, movida por que a ARMANDO ASCENÇÃO FROZ requereu o CUMPRIMENTO
DA SENTENÇA, para receber a quantia de R$20.142,36 (Fevereiro/2021). Estando o executado em lugar ignorado,
expede-se edital, para que em 15 dias, a fluir do prazo supra, pague o débito, atualizado e acrescido das importâncias
de direito e demais cominações legais, sob pena de multa e honorários advocatícios de 10%, sobre o valor total da
dívida (art. 523, § 1º do CPC), iniciando-se o prazo de 15 dias para que, independentemente de penhora ou nova
intimação, apresente impugnação nos próprios autos (art. 525 do CPC). Encontrando-se o réu em lugar incerto e não
sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Embu-Guacu, aos 10 de maio de 2022.

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 0041457-71.2021.8.26.0100 Classe: Assunto: Cumprimento de sentença -
Defeito, nulidade ou anulação Exequente: Pcm Comércio e Serviços Ltda Me. Executado: Virtual Brasil Onlinex Ltda EDITAL
DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0041457-71.2021.8.26.0100 A MM. Juíza de Direito da 6ª Vara Cível,
do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dra. Lúcia Caninéo Campanhã, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a VIRTUAL
BRASIL ON LINEX LTDA, inscrita no CPF/MF. 14.277.293/0001-63, que a PCM Comércio e Serviços LTDA - ME ajuizou-lhe
ação declaratória, sob o nº 1113790-77.2016.8.26.0100, julgada procedente e ora em fase de cumprimento de sentença.
Estando a parte executada em lugar ignorado, foi deferida a INTIMAÇÃO por EDITAL, para que em 15 dias, a fluir dos 20
dias supra, efetue o PAGAMENTO, no valor de R$ 1.080,11 (atualizados em 01/09/2021), sob pena de incidência de multa
de 10%, pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% e expedição de mandado de penhora e avaliação. Fica
a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-
se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos,
sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 25 de abril de 2022. LÚCIA CANINÉO CAMPANHA. Juíza de Direito.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000772-31.2019.8.26.0405. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 1ª Vara Cível, do Foro de Osasco, Estado de São Paulo, Dr(a). MARIANA HORTA GREENHALGH, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a(o) SIDINEI ROBERTO VIRGINIO, Brasileiro, RG 241223283, CPF 178.503.278-02, que lhe foi
proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Armando Froz Automóveis Ltda, alegando que o Réu
pague a quantia de R$44.605,26, a ser atualizada a data do efetivo pagamento, sob pena de rescisão do contrato
firmado entre as partes, com a retomada do veículo CHEVROLET/SPIN, ano 2013/2013, placas FFN 9010, chassis
9BGJB75Z0DB271835, Renavam 528.038.117, cor branca. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias,
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Osasco, aos 03 de junho de 2022.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0700031-36.2011.8.26.0020 A MM. 
Juiza de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de São Pau-
lo, Dra. Flavia Bezerra Tone Xavier, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a SILVIO LUIZ DE SOUZA, 
CPF 249.851.038-96, que lhe foi proposta uma ação de rescisão contratual c/c reintegração de 
posse por Procedimento Comum Cível por parte de Companhia de Desenvolvimento Habitacional e 
Urbano do Estado de São Paulo - CDHU, referente ao imóvel situado na Rua Frederich Von Voith, 
1790, L:06, B:01, Ap.03B, Jd. São João, Jaraguá, CEP 02995-000, São Paulo, SP. Encontrando-se 
o corréu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos 
e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, a contar do prazo do edital, apresente 
resposta. Nos termos do art. 344 do CPC, não sendo contestada a ação, o corréu será considerado 
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 30 de 
maio de 2022. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0714437-28.2012.8.26.0020. O MM. 
Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, 
Dr. RODRIGO DE OLIVEIRA CARVALHO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Samuel Sanches de 
Souza (CPF: 277.589.478-08), que Banco Bradesco S/A lhe ajuizou a si e também em face de 
Navijo Comércio de Filtros e Peças para Motores Ltda ME (já citado), que lhe foi proposta uma 
ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco Bradesco S/A, alegando em síntese: 
Ação de Execução da quantia de R$ 221.891,70 (05/2021), representada pela Cédula de Crédito 
Bancário - Empréstimo Capital de Giro. Estando o executado em lugar ignorado, expede-se edital, 
para que, em 03 dias, a fluir dos 30 dias supra, pague o débito atualizado, custas, despesas 
processuais e honorários advocatícios. Caso o executado efetue o pagamento no prazo acima 
assinalado, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade, OU em 15 dias, embargue 
OU reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% do valor em 
execução, acrescidas de custas, honorários de advogado, o executado poderá requerer 
autorização do Juízo para pagar o restante do débito em até 6 parcelas mensais corrigidas e 
acrescidas de juros. Não efetuado o pagamento procederá a penhora e avaliação de tantos bens 
quantos bastem para a satisfação da dívida, ficando advertido que será nomeado curador especial 
em caso de revelia nos termos da lei. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 14 de junho de 2022. 

DIARIO DE SÃO PAULO -16 E 17/06/2022 
JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL. JUIZA DE DIREITO Daiane Souto Oliva de Souza. 
ESCRIVÃ JUDICIAL VALESCA BACIEGA. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. 
PROCESSO Nº 1004074-64.2016.8.26.0020 A MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro 
Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dra. Daiane Souto Oliva de Souza, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a JOSÉ CARLOS BENINCA, RG 90.562.595-27, CPF 547.439.070-
04, e também em face de MMJ Express Grill Ltda EP, que lhes fora proposta uma ação de 
Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco Bradesco S/A, alegando em síntese: execução 
da quantia de R$ 17.716,61(12/2018), representada pela Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo 
Capital de Giro. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, em 03 dias, a fluir dos 
20 dias supra, pague o débito atualizado, custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 
sob pena de converter-se em penhora o arresto procedido, independentemente de termo, sobre 
seus ativos financeiros no valor de R$ 1.459,09 (04/2019). Convertido, terá o executado 05 dias, 
independente de nova intimação, para oferecer impugnação. O prazo para embargos são de 15 
dias, após o decurso do prazo do presente edital. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São 
Paulo, aos 14 de junho de 2022. 

 DIARIO DE SÃO PAULO – 16 E 17/06/2022 EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 0073160-88.2019.8.26.0100. Classe: Assunto: Incidente de Desconsideração de
Personalidade Jurídica - Fornecimento de Energia Elétrica. Requerente: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A.
Requerido: Mara Regina Scaramuzza e outro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0073160-
88.2019.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 32ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). FABIO DE
SOUZA PIMENTA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Mara Regina Scaramuzza (CPF. 170.094.518-18) e Rosa Escanil de
Menezes (CPF. 046.738.788-50), que nos autos da ação de Cobrança, ora em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A, em face de Remplari Embalagens Plásticas Ltda (CNPJ. 02.459.530/0001-
28), foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, manifestem-se sobre o pedido de desconsideração
da personalidade jurídica da empresa Remplari Embalagens Plásticas Ltda (CNPJ. 02.459.530/0001-28), requerendo as provas
cabíveis. Estando as requeridas em lugar ignorado, expede-se edital, o qual será afixado e publicado na forma da lei. Decorridos
os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito, nos moldes do artigo 257,
IV do CPC. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 14 de junho de 2022.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002285-13.2018.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 32ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Gabriela Fragoso Calasso Costa, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a Silvestre Manoel de Lima (CPF. 270.721.288-16), que nos autos da ação de Execução,
ajuizada por Banco Bradesco S/A, procedeu-se a penhora sobre a quantia bloqueada judicialmente de R$ 720,28.
Estando o executado em local ignorado, foi deferida a intimação da penhora por edital, para que em 05 dias, a fluir
após os 20 dias supra, ofereça impugnação, na ausência da qual prosseguirá o feito em seus ulteriores termos. Será
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1022070-86.2017.8.26.0005. Classe: Assunto: Procedimento Comum. Cível - Fornecimento
de Energia Elétrica. Requerente: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. Requerido: Erivanda Gomes da Silva
Mamede. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1022070-86.2017.8.26.0005. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 2ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Michel Chakur Farah, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o) ERIVANDA GOMES DA SILVA MAMEDE, Brasileira, Casada, Empresária, RG 3381456, CPF 077.268.704-86, que
lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.,
alegando em síntese: objetivando a quantia de R$ 25.536,13 (novembro de 2017), decorrente da relação de fornecimento de
energia elétrica (instalação n° 54561191). Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por
EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo
do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, a ré será considerado revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de São Paulo, aos 27 de maio de 2022.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1034538-94.2017.8.26.0001. Classe: Assunto: Monitória - Contratos
Bancários. Requerente: Banco Mercantil do Brasil S.a. Requerido: Mercogesso Comercio de Gesso Ltda, rep por
Lindoberto Vidal de Souza e outro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1034538-
94.2017.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo,
Dr(a). ADEVANIR CARLOS MOREIRA DA SILVEIRA, na forma da Lei. FAZ SABER a(o) MERCOGESSO COMERCIO
DE GESSO LTDA, CNPJ 07.289.996/0001-46, que foi ajuizada por Banco Mercantil do Brasil S/A ação Monitória
objetivando a quantia de R$ 45.834,99 (quarenta e cinco mil, oitocentos e trinta e quatro reais e noventa e nove
centavos), apurado em 22/11/2017, conforme demonstrativo de débito juntado aos autos, representado pelo Termo
de Contratação de Abertura de Crédito – Cheque Empresa MB, firmado em 31/08/2010 e Multiextrato conta corrente
nº 02-012922-1, que restou inadimplidos. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua
CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após
o decurso do prazo do presente edital, pague a dívida atualizada acrescida de honorários advocatícios de 5% sobre
o valor atribuído à causa, restando isento de custas processuais pelo pronto pagamento, ou para que em igual prazo
apresente Embargos Monitórios, sob pena de constituição em título executivo judicial sem qualquer outra formalidade.
Decorrido os prazos retro no silêncio ser lhe á nomeado Curador Especial. Será o presente edital, por extrato, afixado
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de Maio de 2022.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1080992-29.2017.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 39ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Celso Lourenço Morgado, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a(o) JEFFERSON CARLOS NUNES, CPF 803.156.079-04, que lhe foi proposta uma ação de
Monitória por parte de Mp7 Buffet e Eventos Ltda, que converteu-se em mandado executivo, constituindo-se título
executivo judicial da quantia de R$ 12.252,46 (março de 2022). Estando o executado em lugar ignorado, foi deferida
a intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, efetue o pagamento, sob pena de incidência
de multa de 10%, pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% e expedição de mandado de penhora
e avaliação. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do CPC sem o
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova
intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 11 de junho de 2022.
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