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Edital para APROVAÇÃO

17ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação dos executados LEO PARTICIPAÇÕES LTDA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 51.948.735/0001-82; e PEDRO OSTRAND, inscrito no CPF/MF sob o nº 011.786.038-73; bem como 
seu cônjuge se casado for; e dos coproprietários STEPHANIE OSTRAND FREYTAG, inscrita no CPF/MF sob o nº 387.568.168-12; e seu marido GUILHERME HENRIQUE NEGRÃO ANTIORIO, inscrito no CPF/MF sob 
298.815.718-98; JESSICA OSTRAND FREYTAG, inscrita no CPF/MF sob o nº 387.568.218-16; JENNIFER OSTRAND FREYTAG, inscrita no CPF/MF sob o nº 410.183.828.36; DANIEL OSTRAND FREYTAG, inscrito no CPF/
MF sob o nº 423.432.288,17; bem como seus cônjuges se casados forem. A Dra. Luciana Biagio Laquimia, MM. Juíza de Direito da 17ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o 
presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial que BRASKEM S/A move em 
face de LEO PARTICIPAÇÕES LTDA e Outro - Processo nº 1002155-62.2014.8.26.0100 - Controle nº 73/2014, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO 
IMÓVEL - O imóvel será vendido em caráter “AD CORPUS” e no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verificar suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais 
eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do Leiloeiro www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do CPC, inclusive as fotos 
e a descrição detalhada do imóvel a ser apregoado e, será afixado em local de costume e publicado em jornal de grande circulação, em conformidade com o disposto no art. 887, § 3º do CPC. DA VISITAÇÃO - Os interessados 
em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação 
nem sempre será possível, pois alguns bens estão em posse do executado. Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO 
E PRESENCIAL, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 04/07/2022 às 16:30 h e se encerrará dia 07/07/2022 às 16:30 h, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao 
valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 07/07/2022 às 16:31 h e se encerrará no dia 27/07/2022 às 16:30 h, onde 
serão aceitos lances com no mínimo 90% (noventa por cento) do valor da avaliação. 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. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 90% (noventa por cento) do valor da avaliação 
judicial, que será atualizada até a data da alienação judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br, ou de viva voz no dia do encerramento do leilão a partir 
das 16:30 horas no Auditório localizado na Alameda Santos, nº 787, 13º andar, conjunto 132 - Jd. Paulista - São Paulo/SP, em igualdade de condições. DA PREFERÊNCIA – Nos termos do artigo 843, § 1º, do CPC, a quota parte 
da coproprietária/cônjuge alheia a execução recairá sobre o produto da alienação do bem, sendo que a mesma terá a preferência na arrematação, devendo concorrer no leilão, em igualdade de condições, visando possibilitar a 
livre concorrência. DOS DÉBITOS – Eventuais ônus sobre o imóvel correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos de IPTU e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos 
do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através 
de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito 
para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, 
ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma 
da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos 
serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por 
cento) sobre o preço de arrematação do imóvel. A comissão devida ao Leiloeiro 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 ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão do Leiloeiro 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. Por qualquer motivo caso a 
intimação pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: 
MATRÍCULA Nº 8.159 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE MAIRINQUE/SP - IMÓVEL: IMÓVEL RURAL, denominado “VAGALUME II”, situado no Bairro de Pantojo neste Município e Comarca de 
Mairinque, Estado de São Paulo, com a seguinte descrição: inicia nas divisas de propriedade de Laurindo dos Santos e segue na extensão de 108,00 braças até encontrar um córrego, atravessando o, até chegar a uma estrada 
particular, segue pela estrada em linha tortuosa, até novamente encontrar o córrego e com este passando por um tanque, confrontando com Justiniano Massagardi, até o ponto de partida; encerrando a área de 37.500,00 (trinta 
e sete mil e quinhentos) metros quadrados ou 3,75 (três vírgula setenta e cinco) hectares, contendo 2 residências para caseiro, geminadas com 168,54m2; residência sede da Fazenda com 246,97m2; residência para visitas com 
80,64m2; estábulo com 50,40m², 1 churrasqueira e uma quadra de tênis. Consta na Av.04 desta matrícula que nos autos da ação de Execução, Processo nº 0001394-97.2015.5.02.0046, em trâmite na 46ª Vara do Trabalho 
do Foro da Comarca de São Paulo/SP, foi penhorado 1/6 do imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário o executado. Consta na Av.08 desta matrícula que foram arrolados pela Secretária da Receita Federal do 
Brasil os bens de PEDRO OSTRAND. Consta na Av. 09 desta matrícula que nos autos do Processo nº 00011898420155020073, foi determinada a indisponibilidade dos bens de PEDRO OSTRAND. Consta na Av.10 desta 
matrícula a penhora exequenda do imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário o executado. Consta às fls. 1.158 que o imóvel contém vasto pasto cercado, estábulo em alvenaria, casas de caseiro, casa sede 
em alvenaria, quadra em alvenaria, vasto gramado com paisagismo, e mata natural. Valor da Avaliação do Imóvel: R$ 1.875.000,00 (Um milhão e oitocentos e setenta e cinco mil reais) para julho de 2021, que 
será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. Débito desta ação no valor de R$ 9.488,748,04 (maio/2022). Consta às fls. 820 que, apesar de a penhora recair somente 
sobre a fração ideal do bem que cabe ao executado (1/6), eventual venda judicial do bem recairá sobre sua integralidade, cabendo a quota-parte do produto da venda aos demais coproprietários, nos termos do art. 843 do CPC.
São Paulo, 27 de maio de 2022. Eu, diretora/escrivã, conferi e subscrevi.
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diário de S.Paulo
Edital para APROVAÇÃO

1ª Vara do Foro da Comarca de Taquaritinga/SP

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação dos executados CORPA TAQUARITINGA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA (credora hipotecária), inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
52.212.313/0001-07; VLADECIR BRACIALI, inscrito no CPF/MF sob o nº 348.537.078-91; e sua mulher MARY ELIZA LAVRADOR BRACIALI, inscrita no CPF/MF sob o nº 551.864.248-20; e TIAGO LAVRADOR BRACIALI, 
inscrito no CPF/MF sob o nº 183.385.258-39. O Dr. Leopoldo Vilela de Andrade da Silva Costa, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível do Foro da Comarca de Taquaritinga/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente 
Edital de 1º e 2º Leilão do bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos do Cumprimento de Sentença ajuizado por BANCO DO BRASIL S.A em face de 
CORPA TAQUARITINGA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA E OUTRO - Processo nº 0005785-70.2016.8.26.0619 (Principal nº 0003493-20.2013.8.26.0619) – Controle 
nº 555/2013, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO IMÓVEL - O imóvel será vendido em caráter “AD CORPUS” e no estado em que se encontra, sem garantia, 
constituindo ônus da parte interessada verificar suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no 
sítio do Leiloeiro 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 do imóvel a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os interessados 
em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação 
nem sempre será possível, pois alguns bens estão em posse do executado. Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO ÚNICO - O Leilão será realizado por MEIO 
ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o Leilão único terá início no dia 04/07/2022 às 15:30 h e se encerrará dia 04/08/2022 às 15:30 h, onde serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta 
por cento) do valor da avaliação. 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. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – O valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial, que será atualizada até a data da alienação judicial. DOS 
LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DA PREFERÊNCIA – Nos termos do artigo 843, § 1º, do CPC, a quota parte da coproprietária/cônjuge alheia a execução 
recairá sobre o produto da alienação do bem, sendo que a mesma terá a preferência na arrematação, devendo concorrer no leilão, em igualdade de condições, visando possibilitar a livre concorrência. DOS DÉBITOS – Eventuais 
ônus sobre o imóvel correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos de IPTU e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. 
DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo 
responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 
895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). 
PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O 
inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a 
arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do imóvel. A comissão 
devida ao Leiloeiro 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 ou por razões alheias à vontade do arrematante 
e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão ao Leiloeiro 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. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar por meio 
de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: MATRÍCULA Nº 14.103 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE 
IMÓVEIS DA COMARCA DE TAQUARITINGA/SP - IMÓVEL: Um lote de terreno, sem benfeitorias, situado nesta cidade, no Jardim Bela Vista, à avenida Paulo Roberto Scandar, na quadra nº 06, medindo 10,00ms, de frente, 
por 60,00ms da frente aos fundos, ou seja, a área quadra de 600,00 metros quadrados, se dividindo e confrontando ela frente com a citada avenida; pelos lados com os lotes nºs 05, 13 e 15 e nos fundos, com a Rua Ennes Reis 
Rodrigues. Consta na Av.02 desta matrícula que foi construído no terreno desta matrícula um barracão próprio para comércio, de tijolos comuns, coberto com telhas galvanizada, tendo parte assobradada e térrea; contendo 
no pavimento superior terraço, escritório com dois banheiros, sendo um masculino e outro feminino, na parte térrea contém dois depósitos, banheiro e copa: perfazendo a área de 625,50m2 de construção. Consta no R.04 
desta matrícula que o imóvel desta matrícula foi dado em hipoteca a CORPA TAQUARITINGA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS AGRPECUÁRIOS LTDA. Consta na Av.05 desta matrícula a penhora exequenda da 
parte ideal (50%) do imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário o executado. Consta na Av.06 desta matrícula que nos autos da Ação de Execução Civil, Processo nº 00119828020128260619 em trâmite na 
1ª Vara Cível da Comarca de Taquaritinga/SP, requerida por BANCO DO BRASIL S/A contra CORPA TAQUARITINGA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA, foi penhorado o imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário 
o executado. Valor da Avaliação do Imóvel: R$ 1.887.316,79 (Um milhão, oitocentos e oitenta e sete mil, trezentos e dezesseis reais e setenta e nove centavos) para agosto de 2018, que será atualizado até 
a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. Débitos desta ação no valor total de R$ 676.638,35 (fevereiro/2021). Taquaritinga, 30 de maio de 2022. Eu, diretora/diretor, conferi.
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2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Presidente Epitácio/SP

EDITAL DE LEILÃO ÚNICO e de intimação do executado e depositário DANIEL ROSALINO DE CRISTO, inscrito no CPF/MF sob o nº 717.847.641-91; bem como sua mulher CILENE SUE ISHIZAKI, inscrita no CPF/MF 
sob o nº 008.260.341-36. A Dra. Renata Esser De Souza, MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Presidente Epitácio/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do 
bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por BANCO DO BRASIL AS (credor hipotecário) em 
face de DANIEL ROSALINO DE CRISTO - Processo nº  1002405-09.2020.8.26.0481 – Controle nº 1776/2020, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO 
IMÓVEL - O imóvel será vendido em caráter “AD CORPUS” e no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verificar suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais 
eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do Leiloeiro www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do CPC, inclusive as 
fotos e a descrição detalhada do imóvel a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao 
responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível, pois alguns bens estão em posse do executado. Independente da realização da visita, a arrematação será 
por conta e risco do interessado. DO LEILÃO ÚNICO- O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, terá início no dia 01/07/2022 às 11:00 h e se encerrará dia 25/07/2022 
às 11:00 h, onde serão aceitos lances com no mínimo 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. 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. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – O valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor da 
avaliação judicial, que será atualizada até a data da alienação judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS – Eventuais ônus sobre o imóvel 
correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos de IPTU e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O 
arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena 
de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). 
A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES 
PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento 
autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação 
(Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do imóvel. A comissão devida ao 
Leiloeiro 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 ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas 
as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão do Leiloeiro 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. e o credor optar pela não adjudicação (art. 880, do NCPC), participará das hastas públicas e pregões, na forma da lei e igualdade de condições, dispensando-se a exibição do preço, até o valor atualizado do 
débito. Deverá depositar o valor excedente, no mesmo prazo. Contudo, deverá o credor pagar o valor da comissão do gestor, na forma antes mencionada, que não será considerada despesa processual para fins de ressarcimento 
pelo executado. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados ou 
pelo endereço constante dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: MATRÍCULA Nº 22.620 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA 
DE PRESIDENTE EPITÁCIO/SP - IMÓVEL: UM TERRENO, sem benfeitorias, situado na AVENIDA EDSON JACOMOSSI nᵒ. 10-07, esquina da Rua Milton Bruck Lacerda, composto por parte do lote nº. 21 da quadra nº. 28, do 
loteamento denominado “VILLAGE LAGOINHA”, localizado na quadra completa pelas Ruas Joel Rodrigues Alves e Joaquim Martins Ferreira, nesta cidade e comarca de PRESIDENTE EPITÁCIO, Estado de São Paulo, medindo dito 
terreno, 1,00 (um) metro de frente, onde confronta com citada Avenida Edson Jacomossi; 20,50m (vinte metros a e cinquenta centímetros) pelo lado direito de quem da avenida olha o terreno, onde confronta com o imóvel nº. 
10-17 da Avenida Edson Jacomossi (parte do lote nº. 21); 11,50m (onze metros e cinquenta centímetros) pelo lado esquerdo, seguindo a mesma orientação, onde confronta com a Rua Milton Bruck Lacerda; 10,00 (dez) metros 
nos fundos, onde confronta com parte do lote nº. 19; e, 14,14m (catorze metros e catorze centímetros) por uma linha curva existente na confluência da Avenida Edson Jacomossi e Rua Milton Bruck Lacerda, encerrando a área 
de 187,62m2. Consta na Av. 01 desta matrícula que pela loteadora foram impostas obrigações contratuais e restrições. Consta na Av.04 desta matrícula que o imóvel desta matrícula foi dado em hipoteca à BANCO DO 
BRASIL S/A. Consta na Av.05 desta matrícula a penhora exequenda do imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário o executado. Consta na Av.06 desta matrícula que nos autos da Ação de Execução Civil, 
Processo nº 1001991-11.2020.8.26.0481, em trâmite na 1ª Vara Cível do Foro da Comarca de Presidente Epitácio/SP, foi penhorado o imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário o executado. Contribuinte nº 
1267760-0, zona 001, setor 004, quadra 029, lote 001C. Valor da Avaliação do Imóvel: R$ 40.000,00 (Quarenta mil reais) para junho de 2021, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela 
de atualização monetária do TJ/SP. Consta Às fls. 415/417 que a penhora recaiu sobre a totalidade dos bens, tendo em vista a existência de outorga uxória pelo cônjuge do executado. Débito desta ação conf. fls. 472/473 
no valor de R$ 109.192,41 (maio/2022). Presidente Epitácio, 26 de maio de 2022. Eu, diretora/diretor, conferi.
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11ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE SANTO AMARO/SP 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO. Art. 887, § 3º/CPC. EDITAL DE PRAÇA 
JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 11ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE SANTO 
AMARO. Processo: nº 0011860-31.2019.8.26.0002. Executados: requerido(s) DELFIN RIO S/A CRÉDITO IMOBILIÁRIO 
- Apartamento c/ a área privativa de 187,950m2 em Santo Amaro/SP. Rua São Benedito, nº 825, São Paulo/SP -
 Contribuinte nº 088.037.0075.7. Descrição completa na Matrícula nº 35.534 do 11º CRI de São Paulo/SP. Lance 
mínimo na 1ª praça: R$ 1.277.012,75 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 766.207,65 (60% do valor de avaliação) (sujei-
tos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 29/07/2022 às 14h00min, e termina em 03/08/2022 
às 14h00min; 2ª Praça começa em 03/08/2022 às 14h01min, e termina em 23/08/2022 às 14h00min.  Ficam os re-
querido(s) DELFIN RIO S/A CRÉDITO IMOBILIÁRIO, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), terceiro(a) inte-
ressado HEITOR RIGO, PAULO MENDONÇA DE MELO, JOSÉ HENRIQUE MENDONÇA DE MELO, MARIA REGINA 
MENDONÇA DE MELO, MARCIA ELAINE MENDONÇA DE MELO, BANCO ABN AMRO REAL S.A., PREFEITURA MU-
NICIPAL DE SÃO PAULO, LUIZ ALBERTO MENDONÇA DE MELO, SANDRA BUSCH RIGO DE MELO, BANCO SAN-
TANDER (BRASIL) S.A; e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) 
para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 26/08/2019. 

 
PARA MAIS INFORMAÇÕES: 

(011) 3003-0677 l www.ZUKERMAN.com.br 

VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO DE BARUERI - SP 
EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos 
autos do PROC. Nº 1003394-27.2019.8.26.0068. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da Vara da Fazenda Pública, do Foro de 
Barueri, Estado de São Paulo, Dr(a). GRACIELLA LORENZO SALZMAN, na forma da Lei, etc. FAZ SABER A TER-
CEIROS INTERESSADOS NA LIDE que o(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI move uma Desapropriação - De-
sapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 de Desapropriação contra Antonio Carvalho de Abreu, objetivando a 
execução de obra destinada à duplicação de via pública na Estrada Dr. Cícero Borges de Moraes, Bairro dos Altos, foi 
declarada de utilidade pública parte da área, com benfeitorias, da matrícula nº 14.244, com área de 127,45m2, localizada 
junto a Rua Dr. Cícero Borges de Moraes, Bairro dos Altos, Barueri/SP de propriedade de ANTONIO CARVALHO DE 
ABREU, área regularmente descrita no respectivo Decreto nº 9.014, de 19 de agosto de 2019 e memorial descritivo. Para 
o levantamento dos depósitos efetuados, foi determinada a expedição de edital com o prazo de 10 (dez) dias a contar da 
publicação no Órgão Oficial, nos termos e para os fins do Dec. Lei nº 3.365/41, o qual, por extrato, será afixado e publ i-
cado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Barueri, aos 02 de junho. 

26ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL CÍVEL - SP 
Citação. Prazo 20 dias. Proc. 1042537-53.2021.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 26ª Va-
ra Cível do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Carlos Eduardo Borges Fantacini, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a EVANDRO LUIZ RISSI, CPF. 058.772.978-30, que CONDOMÍ-
NIO EDIFÍCIO GABRIELA, lhe ajuizou uma ação de Procedimento Comum, para cobrança de R$ 
101.853,37 (abril/2021), referente às despesas condominiais e seus acréscimos correspondentes 
aos apartamentos 021, 024, 031 e 091, integrantes do condomínio autor, das quais não foram pa-
gas, e ainda das que se vencerem no curso da lide, corrigida monetariamente e acrescida de juros 
de mora de 1% ao mês, além das custas processuais e honorários advocatícios. Estando o réu em 
local ignorado, foi deferida sua citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias su-
pra, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que 
será nomeado curador especial. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. São 
Paulo, 22/06/2022. 

17ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL/SP 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO. Art. 887, § 3º/CPC. EDITAL DE PRAÇA 
JUDICIAL PRESENCIAL E ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 17ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL 
DA COMARCA DA CAPITAL. Processo: nº 1058314-88.2015.8.26.0100. Executados: executado(s) LASTRECRIL 
COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA, SERGIO ALBÉRICO - DIREITOS DO FIDUCIANTE (quitado) - Terreno com área de 
286,20m² na Casa Verde/SP. Rua João Rudge, nº 382, São Paulo/SP - Contribuinte nº 306.127.0114-7(AV.04). Descri-
ção completa na Matrícula nº 22.434 do 08º CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 813.000,00 - Lance 
mínimo na 2ª praça: R$ 569.100,00 (70% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Pra-
ça começa em 01/07/2022 às 10h40min, e termina em 05/07/2022 às 10h40min, na Avenida Angélica nº 1.996, 3º an-
dar, salas 307 e 308 - São Paulo/SP; 2ª Praça começa em 05/07/2022 às 10h41min, e termina em 26/07/2022 às 
10h40min, no mesmo local. Também serão aceitos lances eletrônicos (simultâneos e prévios) através do site 
www.zukerman.com.br, dos interessados previamente cadastrados, que concorrerão em igualdade de condições com os 
demais participantes. Ficam o(s) executado(s) LASTRECRIL COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA, SERGIO ALBÉRICO, 
bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), bem como o credor tributário MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, credores 
BANCO SAFRA S/A, LONDON COMÉRCIO DE ACRILICOS LTDA, LUIZ ANTONIO ZONTA, BANCO BRADESCO S/A, 
BANCO DAYCOVAL S/A, credor(a) fiduciário BANCO BRADESCO S/A e demais interessados, INTIMADOS das desig-
nações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 
07/02/2018. 

 
PARA MAIS INFORMAÇÕES: 

(011) 3003-0677 l www.ZUKERMAN.com.br 

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MONTE AZUL PAULISTA-SP
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO MODALIDADE : PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2022 REGISTRO DE PREÇOS Nº 
007/2022 PROCESSO DE COMPRAS Nº 093/2022 TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO POR LOTE Objeto: R e g i s t r o d e p r 
e ç o s p a r a a aquisição de material escolar em forma de kit, a serem usadas pelos alunos da Educação Infantil e Ensino 
Fundamental, da rede municipal de ensino, conforme especificações constantes no anexo I – Termo de Referência, para 
o período de 12 (doze)  meses em conformidade com o termo de referência e estimativa de preço descrita no Anexo I, 
que integra o presente edital. Data da abertura dos envelopes documentação e proposta: 08/07/2022, às 09h00min. O 
edital completo será fornecido gratuitamente no site oficial do município http://www.monteazulpaulista.sp.gov.br ou na 
Prefeitura do Município de Monte Azul Paulista - SP, no departamento de licitações à Praça Rio Branco n.º 86, Centro, no 
horário comercial, maiores informações no telefone (17) 3361-9501. Marcelo Otaviano Dos Santos – Prefeito do Municí-
pio.  Monte Azul Paulista-SP, 21 de Junho de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO 
SUSPENSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4123/2021 
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços médicos junto ao município 
de Santa Rita do Passa Quatro. O certame está “SUSPENSO SINE DIE” para estudo da impugnação im-
petrada contra o edital.Número do Processo Licitatório no Sistema BLL Compras: FS000069/22 Maiores 
informações Fone / Fax (19) 3582-9008. Santa Rita do Passa Quatro – SP, 21 de junho de 2022.Marcelo 
Simão – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLÂNDIA
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2022 e PROCESSO N° 073/2022 Torna publico objeto: tipo menor pre-
ço, para o registro de preços de empresa especializada no fornecimento de toners e cartuchos, para suprir as necessidades 
de diversos setores da Prefeitura, com entrega parcelada pelo período de 12 (doze) meses, de acordo com as especificações 
constantes do Anexo I – Termo de Referência. O recebimento e abertura dos envelopes será às 08:30 horas do dia 04 de 
julho de 2022, na Praça Antônio Levino, nº 470, Riolândia/SP, onde poderá ser retirado o edital completo e serão fornecidas 
maiores informações, nos dias úteis, das 08:00 as 11:00 e das 13:00 ás 16:30, pelo telefone (17) 3801-9020 – Site Oficial: 
www.riolandia.sp.gov.br – Prefeitura Municipal de Riolândia/SP, 21/06/2022. Antônio Carlos Santana da Silva – Prefeito.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1109418-12.2021.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 36ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Priscilla Bittar Neves Netto, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) OSMARINA RODRIGUES DO NASCIMENTO, RG 53.046.822-0, CPF 35284579372,
que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Otapan Empreendimentos e
Administração Ltda, para cobrança de R$14.249,14 (Abril/2022), referente os débitos e encargos locatícios do
Apto. 03-B, localizado na Rua Maria Benedita, nº 29, Centro, CEP.01015-040. Estando a executada em lugar
ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito atualizado, ocasião em
que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito do exequente,
comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o
pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por
cento) ao mês, sob pena de penhora de bens e sua avaliação. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será
nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. 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.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0050289-93.2021.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 39ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). RENATA BARROS SOUTO MAIOR BAIAO, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ALPHA PRAGAS DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA EIRELI, CNPJ 29.303.695/0001-
62, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por ISABEL REIS COSTA
MASAGÃO, na qual também é executada BR CONTROLE DE PRAGAS E DESENTUPIMENTO LTDA (anterior denomi-
nação social DDTEC), para receber a quantia de R$50.653,32 (Novembro/2020). Estando a executada 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). Será o presente edital, por extrato, afixado
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 28 de maio de 2022.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0055157-51.2020.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 3ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). MONICA DI STASI, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a(o) POLO COMÉRCIO DE DIVISÓRIAS E FORROS LTDA., CNPJ 07.760.246/0001-00, e PROPRED CONSTRUTORA
E INCORPORADORA LTDA CNPJ.57.766.834/0001-20, que lhe foi proposta uma ação de Incidente de Desconsideração
de Personalidade Jurídica INVERSA, em desfavor de HECOSE CONSTRUTORA LTDA, a ajuizado por MOINHO COMER-
CIAL, IMPORTADOR E EXPORTADORA LTDA. 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 São Paulo, aos 31 de maio de 2022.

Vara Única EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1000836-
30.2018.8.26.0420 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da Vara Única, do Foro de Paranapanema, Estado de São Paulo, Dr(a). GUILHERME ROCHA 
OLIVA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou 
sucessores, que Hans Theodoro Scholten ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio, por sentença judicial, do imóvel 
objeto da ação, qual seja uma área de terras medindo 100,3592 hectares ou 41,47 alqueires de UM IMÓVEL RURAL, denominado FAZENDA 
OLARIA, objeto das matriculas 58.377, 58.378 e 58.380 do registro de imóveis de Avaré – SP, alegando posse mansa e pacífica no prazo 
legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, afluir após 
o prazo de 30 dias. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente 
edital publicado na forma da lei. NADAMAIS. Dado e passado nesta cidade de Paranapanema, aos 18 de maio de 2022.   P-21e22/06

1ª Vara Cível 1ª Vara Cível EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1001339-
91.2021.8.26.0405 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 Aristeu Wanderley da Silva, Sônia Maria dos Santos Silva, Sebastião Rodrigues Primo e 
Angela Maria da Silva Rodrigues e aos réus incertos, desconhecidos e dos eventuais terceiros interessados na titularidade do domínio, que 
REINALDO MARTINS ajuizou AÇÃO DE USUCAPIÃO, nos termos do art. 1.242 do CC, e arts. 246 e 259 do CPC, visando à declaração de 
domínio sob o Imóvel sito na Rua Gabirobeira, nº 54 da quadra F1, Cidade das Flores, Osasco, SP, CEP 06184-190, registrado no 1º CRI de 
Osasco – SP, sob o nº de matrícula 39.970. Alega-se a posse, pelo prazo legal autorizativo de prescrição positiva de Usucapião. Estando em 
termos, expede-se o presente edital para que no prazo 20 dias de exposição do edital, apresentem a defesa que tiverem, sob pena de 
presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelos autores. Ficando advertido de que no caso de revelia 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 18 de maio de 2022.      P-21e22/06

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1001726-53.2017.8.26.0177 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) VERA LÚCIA CORREIA, Brasileira, 
Solteira, Prendas do Lar, RG22695344-0, CPF 124.766.398-18, com endereço à Estrada Santa Rita - Km. 49500, 88, bairro da Paulistinha, 
CEP 06900-000, Embu-Guacu - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Adilson Antonio do 
Nascimento, alegando em síntese ser o único proprietário do imóvel a qual se quer adjudicar com matrícula sob nº 13.261 do Cartório de 
Registro de Imóveis de Itapecerica da Serra - SP . 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 Embu-Guacu, aos 13 de 
maio de 2022.       P-21e22/06

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1007971-20.2018.8.26.0606 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do 
Foro de Suzano, Estado de São Paulo, Dr(a). Olivier Haxkar Jean, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a DÉBORA SOUZA DE ALMEIDA, brasileira, 
comerciante, portadora da cédula de identidade RG n.º 34.Xxx.xxx-7, inscrita no CPF sob o n.º 289.Xxx.xxx-60, que MANAF AHMAD EL 
SAYED ajuizou ação de COBRANÇA DE ALUGUÉIS objetivando o recebimento da importância de R$ 8.604,87 (oito mil, seiscentos e quatro 
reais e oitenta e sete centavos). O requerente alega que a requerida deixou de proceder ao pagamento de débitos decorrentes de alugueis, 
contas e danos causados ao imóvel utilizado pela mesma, cujo pagamento deverá ser devidamente atualizado quando da satisfação do 
débito, sendo necessário o ajuizamento da presente ação. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos 
supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 30 dias supra, contestem o feito sob pena de presumirem 
aceitos como verdadeiros os fatos alegados. Não sendo contestada a ação, a requerida será considerada 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 
Suzano, aos 10 de junho de 2022.      P-21e22/06

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1009928-98.2015.8.26.0529 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro 
de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, Dr(a). Natália Assis Mascarenhas, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) YVONE UNGARO 
GARILIO, Brasileira, Viúva, Agricultora, RG5.995.106, CPF 594.048.928-15, com endereço à Rua Licurgo Angelo Beochi, 1260, Recanto Real, 
CEP 15092-254, São José do Rio Preto - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Associação Alphaville 
Residencial 3, alegando em síntese obrigações associativas não cumpridas referente ao lote 11, quadra 07 da Associação Alphaville Residencial 
3. 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 15dias, 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 Santana de Parnaiba, aos 02 de maio de 2022.   P-21e22/06

6ª Vara Cível EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1010810-73.2017.8.26.0405 O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro de Osasco, Estado de São Paulo, Dr(a). Renata Soubhie Nogueira Borio, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Espólio 
de ANSELMO VESSONI, Espólio de JAMIL BENEDITO GASI, Espólio de SEVERINO PEREIRA DA SILVA, Espólio de ALBERTO CADA, Espólio de CLAUDINEI 
VILAREAL e Espólio de BENEDITO DA SILVA NOGUEIRA, bem como, aos réus ausentes, incertos, desconhecidos e eventuais interessados, que Francisco Eldon 
Candido de Oliveira e Leonice Clotilde Trindade Candido ajuizaram AÇÃO DE USUCAPIÃO, nos termos do art. 1.242 do CC, e arts. 246 e 259, I do CPC, 
visando à declaração de domínio sob um terreno urbano, localizado na Rua Antonio José Nurchis, 813 – Lote 3, destacado dos lotes 1 e 2, da Quadra 149, 
Vila Quitaúna, Osasco-SP, perfazendo uma área de 64m², com Inscrição Municipal nº23241-24-04-0078-00-000-01. Alega-se a posse, pelo prazo legal 
autorizativo de prescrição positiva de Usucapião. Estando em termos, expede-se o presente edital para que no prazo 20 dias de exposição do edital, 
apresentem a defesa que tiverem. Não sendo contestada a ação, implicará revelia e presumir-se-ão como verdadeiros, os fatos narrados pelo autor conforme 
preceitua o art.344 do CPC. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. SP, 24.05.2022. 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 30 de maio de 2022. P-21e22/06

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1011919-83.2021.8.26.0405O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do 
Foro de Osasco, Estado de São Paulo, Dr(a). MARIANA HORTAGREENHALGH, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a JOSE BATISTA DOS 
SANTOS JUNIOR, CPF 004.189.308-56, que JOSÉ VIDOVIX ajuizou Ação de Execução para recebimento de R$ 25.480,00 (Mai/21), 
referente ao valor das parcelas vencidas e o pagamento integral das parcelas vincendas do Contrato Para Uso da Permissão de Ponto de 
Táxi para fim comercial celebrado entre as partes. Estando o executado em lugar ignorado e não sabido, expede-se edital para que pague o 
débito devidamente atualizado em 03 dias a fluir após o prazo do edital, acrescido dos honorários advocatícios arbitrados em 10% 
conforme art. 827 do CPC. Ao fluir após os20 supra, poderá apresentar embargos em até 15 dias. Reconhecendo o crédito do(a) 
exequente e comprovando o depósito de30% do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, poderá o(a) 
executado(a) valer-se do disposto no art. 916 e §§, do CPC. Ficando advertido de que no caso de revelia 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 30 de 
maio de 2022.       P-21e22/06

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1022737-61.2016.8.26.0602 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do 
Foro de Sorocaba, Estado de São Paulo, Dr(a). Mário Gaiara Neto, na formada Lei, etc. Faz saber a FRANKLIN LEAL BERGARA, CPF nº 
332.169.978-80, que DAÍ AGRO INDUSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃOE EXPORTAÇÃO LTDA. ajuizou Ação Monitória para recebimento 
de R$5.832,81 (Jul/16) ante a não compensação dos cheques nº 000143, 000169, 000170, 000176, 000177 com vencimento em 
16/11/2012, 12/01 e 24/01 de 2013. Estando o réu em lugar ignorado e não sabido, expede-se edital para que em 15 dias, decorrido o 
prazo do edital, pague o débito atualizado, bem como, honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor da causa. A fluir após os 15 
supra, prazo em que poderá apresentar embargos ao mandado monitório nos termos do art. 701 do CPC. Ficando advertido de que no 
caso de revelia será nomeado curador especial. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de Sorocaba, aos 10 de junho de 2022.     P-21e22/06

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1023025-76.2020.8.26.0405 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do 
Foro de Osasco, Estado de São Paulo, Dr(a). ANA CRISTINA RIBEIRO BONCHRISTIANO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) VANESSA 
WYSOCKI COLLANGE, CNPJ 22833061000172 que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Bela Gaia Comércio de Bolsas e 
Acessórios Ltda., para recebimento de R$ 4.995,48 (nov/20) ante a não compensação do cheque que chegou às mãos da autora, terceira 
de boa-fé, por meio da ampla circulação econômica. Estando a ré em lugar ignorado e não sabido, expede-se edital para que, pague o 
débito atualizado em 15 dias decorrido o prazo do edital, bem como honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor da causa. A 
fluir após os 20 supra, poderá apresentar embargos ao mandado monitório em até 15 dias nos termos do art. 701 do CPC. Ficando 
advertido de que no caso de revelia será nomeado curador especial. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de Osasco, aos 26 de abril de 2022.    P-21e22/06

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1034824-22.2019.8.26.0577 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do 
Foro de São José dos Campos, Estado de São Paulo, Dr(a). Ana Paula Theodosio de Carvalho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
MAXSIGMA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP, CNPJ 01.670.460/0001-90, com endereço à Avenida Sao Joao, 2200, Loja Ms 62, Jardim 
das Colinas, CEP 12242-000, São José dos Campos - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de 
Distribuidora Record de Serviços de Imprensa S.a., objetivando a condenação ao pagamento da quantia R$ 133.683,47 (dez/19) referente 
ao débito proveniente da relação contratual de venda em consignação havida entre as partes. 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 (quinze) dias, que 
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente Contestação. 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 José dos Campos, aos 07 de junho de 2022.   P-21e22/06
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EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO - Art. 887, § 3º/CPC 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 1ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DA LAPA. Processo: nº 
0006626-77.2010.8.26.0004. Executados: SUL DISTRIBUIDORA DE PESCADOS LTDA, DAGOBERTO MIORI, MEIRE ROSANA D ELIA OU MEIRE 
ROSANA D ELIA MIORI - Lote de terreno sem benfeitorias sob nº 22 da quadra 16 da Av. Hidra, s/nº, Bairro Massaguaçu, Praia de Massaguaçu, 
Caraguatatuba/SP, encerrando a área de 360,00m2. Avenida Hidra, nºs/nº, Caraguatatuba/SP - Contribuinte nº 06.055.022. Descrição completa na 
Matrícula nº 34.941 do 01ª CRI de Caraguatatuba/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 191.515,16 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 134.060,61 (70% do 
valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 26/08/2022 às 11h40min, e termina em 29/08/2022 às 
11h40min; 2ª Praça começa em 29/08/2022 às 11h41min, e termina em 19/09/2022 às 11h40min. Ficam os executados SUL DISTRIBUIDORA DE 
PESCADOS LTDA, DAGOBERTO MIORI, MEIRE ROSANA D ELIA OU MEIRE ROSANA D ELIA MIORI, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) 
for(em), bem como os credores BANCO BRADESCO S/A, ANGELO STEFANO SECCO, MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA e demais interessados, 
INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 18/12/2018.  
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PARA MAIS INFORMAÇÕES: 3003‐0677 | WWW.ZUKERMAN.COM.BR 

EDITAL. Processo Digital nº: 1014173-92.2022.8.26.0114. Classe: Assunto: Alteração de Regime 
de Bens - Regime de Bens Entre os Cônjuges. Requerente: Natalia Gindler Corsini e outro. 
EDITAL PARA CONHECIMENTO GERAL - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1014173-
92.2022.8.26.0114. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara de Família e Sucessões, do Foro de 
Campinas, Estado de São Paulo, Dr(a). Ricardo Sevalho Gonçalves, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) quem possa interessar que neste Juízo tramita a ação de Alteração de Regime de 
Bens movida por Carlos Felipe Corsini e Natalia Gindler Corsini, por meio da qual os 
requerentes indicados intentam alterar o regime de bens do casamento. O presente edital é 
expedido nos termos do artigo 734, § 1º do CPC. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Campinas, aos 16 de 
maio de 2022. 

DIARIO DE SÃO PAULO – 21 E 22/06/2022 EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1015335-74.2016.8.26.0004. Classe: Assunto: 
Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários. Exequente: Banco Bradesco S/A. 
Executado: Eliane de Jesus Araújo. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 
1015335-74.2016.8.26.0004. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional IV - 
Lapa, Estado de São Paulo, Dr(a). Raphael Garcia Pinto, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
ELIANE DE JESUS ARAÚJO, Brasileiro, Casado, EMPRESARIO(A), RG 295564957, CPF 
259.062.988-51, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de 
Banco Bradesco S/A, objetivando o recebimento da quantia de R$53.784,37, débito atualizado em 
(09/2016) representada pelas Cédulas de Crédito Bancário – Empréstimo Consignado em folha de 
pagamento em 23/10/2015 e 01/06/2015 (cinquenta e três mil e setecentos e oitenta e quatro reais 
e trinta e sete centavos). Encontrando-se a parte executada em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua CITAÇÃO e INTIMAÇÃO por EDITAL, com fundamento no Art. 256, inciso II do 
CPC, para que em 03 dias, a fluir dos 30 dias supra, fluindo da data da publicação única ou, 
havendo mais de um, da primeira (Art. 257, inciso III do CPC), pague o débito atualizado, custas, 
despesas processuais e honorários advocatícios, com a advertência de que esta verba será 
reduzida pela metade na hipótese de pagamento integral (art. 827, § 1º do CPC), ou em 15 dias 
embargue, nos termos do art. 915 do CPC, ou reconheça o crédito do exequente, comprovando o 
depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o 
pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 
1% (um por cento) ao mês (art. 916 do CPC). Decorrido o prazo supra, no silêncio, será nomeado 
curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 
03 de maio de 2022. 

DIARIO DE SÃO PAULO – 21 E 22/06/2022 EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1050361-71.2018.8.26.0002. Classe: Assunto: Despejo 
por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança – Inadimplemento. Requerente: Haddad 
Administração de Imóveis, Negócios e Patrimônio Ltda. Requerido: Comercial Elétrica Jangadeiro 
Ltda e outros. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1050361-
71.2018.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo 
Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Regina de Oliveira Marques, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) MARLENE MARIA MATSUDA ALVES, Brasileira, Casada, Diretora de Empresas, CPF 
648.574.928-49, com endereço à Rua Wanda Martin, 179, ap 68, Vila Amelia, CEP 02615-030, São 
Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 
Cobrança por parte de Haddad Administração de Imóveis, Negócios e Patrimônio Ltda, alegando 
em síntese que locou imóvel à requerida pessoa jurídica e, sendo a ré fiadora do contrato, e em 
razão da inadimplência, pleiteou a responsabilidade dela para arcar com os aluguéis devidos. 
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 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 04 de maio de 2022 

 DIARIO DE SÃO PAULO – 21 E 22/06/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO
LICITAÇÃO:- Processo nº 4189/2022 - 

ORGÃO:- Prefeitura Municipal de Amparo-SP. MODALIDADE:- Pregão Presencial nº 051/2022 - 
Objeto: Contratação de solução de segurança eletrônica,  vigilância eletrônica e cerco digital na 
Cidade de Amparo, compreendendo o fornecimento no formato de locação dos equipamentos 
por 24 meses ininterruptos, conforme Edital, Anexos e Minuta de Contrato.  NOVA DATA DE 
ENCERRAMENTO: 04/07/2022 às 09h00. Edital disponível a partir de 22/06/2022 sem ônus através 
do site www.amparo.sp.gov.br  ou mediante pagamento de taxa no Departamento de Suprimentos da 
Prefeitura Municipal de Amparo das 08:30 às 16:00 horas. INFORMAÇÕES:- Tel.: (19) 3817- 9300 – 
RAMAIS 9244 e 9344 ou e-mail: licitacoes@amparo.sp.gov.br. 
Amparo 21 de junho de 2022.
Maria Aparecida Adomaitis- Diretora do Departamento de Suprimentos

PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 067/2022 – PROC. 161/2022 – AVISO 
DE LICITAÇÃO Encontra-se disponível o Edital de Pregão Presen-
cial n.º 067/2022, cujo objeto é: REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FUTURA E FRACIONADA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 
DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL 
DR. TAKASHI ENOKIBARA, CONFORME ANEXO I – TERMO DE 
REFERÊNCIA. Data da sessão 06/07/2022; horário: 09h00. Lo-
cal: Sala do Cidadão (Paço Municipal). Edital na íntegra: http://
www.dracena.sp.gov.br. Dracena, 21 de Junho de 2022. CLÁUDIA 
MARA MESALIRA MOREIRA GAGLIANI LUGINICK - SECRETÁ-
RIA DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA
Pregão Eletrônico nº 100/2022

Objeto: Registro de preços para aquisição de solução parenteral de 
grande volume Data e hora limite para credenciamento no sitio da 
Caixa até: 07/07/2022 às 08h30 Data e hora limite para recebimen-
to das propostas até: 07/07/2022 às 09h Início da disputa da etapa 
de lances: 07/07/2022 às 11h Obtenção do Edital: gratuito através 
do sítio www.paulinia.sp.gov.br/editais ou www.licitacoes.caixa.
gov.br. Paulínia, 21 de junho de 2022.

Ednilson Cazellato
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ANDRADINA 

Extrato de Ata de Registro de Preço

Processo Licitatório 63/22

Pregão Eletrônico 39/22
Objeto: Registro de Preços para a aquisição de materiais gráficos 
e brindes para a Secretaria de Turismo, Desenvolvimento Eco-
nômico e Economia Criativa. BLEND BR COMÉRCIO DE ARTIGOS 
PROMOCIONAIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELLI. Valor to-
tal registrado: R$ 275.400,00 (duzentos e setenta e cinco mil e 
quatrocentos reais). EXP BUSINESS - SERVIÇOS, COMERCIO E 
IMPORTACAO DE PRODUTOS PERSONALIZADOS LTDA. Valor total 
registrado: R$ 156.900,00 (cento e cinquenta e seis mil e nove-
centos reais). MARISA AMORIM NUNES MARTINS 09495938856.
Valor total registrado: R$ 289.800,00 (duzentos e oitenta e nove 
mil e oitocentos reais). RB GRAFICA DIGITAL EIRELI. Valor to-
tal registrado: R$ 808.000,00 (oitocentos e oito mil reais). V3 
TECNOLOGIA LTDA – ME. Valor total registrado: R$ 48.000,00 
(quarenta e oito mil reais). Data da Ata de Registro de Preço: 21 
de junho de 2022. 

Ernesto Antonio da Silva Junior
Secretário de Governo, Assuntos Parlamentares 

e Institucionais

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ANDRADINA 

Extrato de Aditamento Contratual

Processo 66/2018

Dispensa 06/18
Objeto: Contratação de empresa para prestação dos serviços téc-
nicos de informática relativos à cessão de informações do banco 
de dados do DETRAN para o processamento de multas de trânsito 
referentes ao município de Andradina. Contratante: PREFEITURA
DO MUNICÍPIO DE ANDRADINA. Contratado: COMPANHIA DE 
PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRO-
DESP. Fica ajustado entre as partes que o prazo de vigência do 
contrato será prorrogado por mais 12 (doze) meses, e em conse-
quência, o valor de R$ 180.840,00 (cento e oitenta mil, oitocen-
tos e quarenta reais). As demais cláusulas e condições do con-
trato supra permanecem inalterados. Data: 10 de junho de 2022. 

Mario Celso Lopes
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA
Pregão Eletrônico nº 99/2022

Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais médicos 
hospitalares de uso cirúrgico Data e hora limite para credencia-
mento no sitio da Caixa até: 06/07/2022 às 08h30 Data e hora li-
mite para recebimento das propostas até: 06/07/2022 às 09h Início 
da disputa da etapa de lances: 06/07/2022 às 10h30 Obtenção do 
Edital: gratuito através do sítio www.paulinia.sp.gov.br/editais ou
www.licitacoes.caixa.gov.br. Paulínia, 21 de junho de 2022.

Ednilson Cazellato
Prefeito Municipal

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1006413-36.2019.8.26.0005 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) EDIVAL JOSÉ CAZULA DA COSTA, Brasileiro, RG 241145478, CPF 986.700.268-72, que lhe 
foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Condominio Praias Paulistas, alegando em síntese: 
O executado é proprietário do apartamento n.º 002 bloco 02 e está inadimplente com as cotas condominiais e demais 
despesas, correspondentes ao período de maio/2018 a julho/2018, novembro/2018 a abril/2019, até a efetiva satisfação da 
obrigação, de conformidade com o artigo 323 do Código de Processo Civil e Sumula 13 do Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo. Débito atualizado até 28/02/2021 no valor de R$ 17.493,90. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não 
sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, no prazo de 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito 
atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embarguem ou reconheçam o 
crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo 
requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um 
por cento) ao mês, sob pena de penhora ou arresto a pedido do credor, e sua INTIMAÇÃO do BLOQUEIO de valores 
realizado pelo Sistema BACENJUD, no valor de R$ 17.493,90 junto ao Banco do Brasil. 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 11 de maio de 2022. 

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PENHORA DE VALORES. Processo Digital nº: 0006962-39.2017.8.26.0068. Classe:
Assunto: Cumprimento de sentença -  Exequente: Fundação Herminio Ometto. Executado: Alexandra Costa Silva dos
Santos. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0006962-39.2017.8.26.0068. O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro de Barueri, Estado de São Paulo, Dr(a). Renata Bittencourt Couto da Costa, na
forma da Lei, etc. Edital de Intimação. Prazo: 20 dias. Processo nº 0006962-39.2017.8.26.0068. A Dra. Renata
Bittencourt Couto da Costa, Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Barueri/SP, Faz Saber a Alexandra Costa
Silva dos Santos (CPF. 264.885.098-88), que nos autos da ação Monitória, ora em fase de cumprimento de sentença,
ajuizada por Fundação Hermínio Ometto, procedeu-se a penhora sobre a quantia bloqueada judicialmente de R$
4.999,99. Estando a executada 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. Dado e passado nesta
cidade de Barueri, aos 09 de junho de 2022.

EDITAL DE INTIMAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Processo Digital nº: 0026637-05.2021.8.26.0114. Classe: Assunto:
Cumprimento de sentença - Contratos Bancários. Exequente: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo. Executado: TOP CLASS
CURSOS E IDIOMAS LTDA ME e outro. EDITAL DE INTIMAÇÃO de TOP CLASS CURSOS E IDIOMAS LTDA ME e ROBSON LUIZ
PETRY. PROCESSO DIGITAL Nº 0026637-05.2021.8.26.0114 - PRAZO DE 20 DIAS. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível,
do Foro de Campinas, Estado de São Paulo, Dr(a). Gilberto Luiz Carvalho Franceschini, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos
quantos este edital virem ou dele conhecimento tiverem e a quem interessar possa, em especial os executados, TOP CLASS CURSOS
E IDIOMAS LTDA ME, CNPJ 13.763.086/0001-56, e ROBSON LUIZ PETRY, RG 5.600.735-8, CPF 981.443.160-53, endereços
ignorados, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença - Contratos Bancários, movida por HSBC Bank
Brasil S/A - Banco Múltiplo, visando o recebimento do débito referente à condenação determinada na r sentença prolatada nos autos
principais, nº 4031463-84.2013.8.26.0114 (Monitória). Encontrando-se os executados em lugar incerto e não sabido, nos termos
do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá
após o decurso do prazo do presente edital, paguem a quantia de R$ 40.994,82 (valor em 01/07/2021), devidamente atualizada,
sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de
Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado
sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, 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 Campinas, aos 02 de dezembro de 2021.
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EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1004746-21.2018.8.26.0176. Classe: Assunto: Procedimento Comum
Cível - Fornecimento de Energia Elétrica. Requerente: Eletropaulo Metropolitana Elericidade de São Paulo S.A.
Requerido: Acro Galvanoplastia Ltda Epp. Edital de Citação. Prazo: 20 dias. Processo nº 1004746-21.2018.8.26.0176.
A Dra. Barbara Carola Hinderberger Cardoso de Almeida, Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Embu das
Artes/SP, Faz Saber a Acro Galvanoplastia Ltda (ou Acro Galvanoplastia Ltda EPP) (CNPJ. 10.699.621/0001-69), que
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A lhe ajuizou ação de Cobrança, de Procedimento Comum,
objetivando a quantia de R$ 17.807,94 (agosto de 2018), decorrente da relação de fornecimento de energia elétrica
(Instalação 79319289 e número 0143604). Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital,
para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, ofereça contestação, sob pena de presumirem-se como verdadeiros
os fatos alegados. Não sendo contestada a ação, a requerida será considerada revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de Embu das Artes, aos 15 de junho de 2022.

6ª Vara Cível da Comarca de Guarulhos/SP. 6º Ofício Cível. Edital de Intimação. Prazo: 20 dias. Processo nº 0028641-
15.2017.8.26.0224. O Dr. Mauro Civolani Forlin, Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Guarulhos/SP, Faz
Saber a Alexandre Ernesto de Almeida (CPF. 266.888.938- 35), que nos autos da ação Cobrança, de Procedimento
Comum, ora em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por Fundação São Paulo, entidade mantenedora do
Centro Universitário Assunção - UNIFAI, procedeu-se a penhora sobre as quantias bloqueadas judicialmente de R$
12.854,93, R$ 752,41 e R$ 712,66. 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 dos quais prosseguirá
o feito em seus ulteriores termos. Será o presente edital publicado na forma da lei. NADA MAIS. Guarulhos, aos 01
de fevereiro de 2022.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 0034601-78.2019.8.26.0224. Classe: Assunto: Incidente de Desconsideração de
Personalidade Jurídica - Espécies de Títulos de Crédito. Requerente: Spal Indústria Brasileira de Bebidas S/A. Requerido: Sérgio
Luis Lombardi. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0034601-78.2019.8.26.0224. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 3ª Vara Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). Adriana Porto Mendes, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)
SÉRGIO LUIS LOMBARDI, CPF 060.754.008-77, com endereço desconhecido, que lhe foi proposta uma ação de Incidente de
Desconsideração de Personalidade Jurídica por parte de SPAL INDÚSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A, devendo o requerido
manifestar-se sobre o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Guarulhos Norte Comércio de Espetinhos
Ltda (CNPJ. 08.492.515/0001-68), requerendo as provas cabíveis. 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 úteis, 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 Guarulhos, aos 14 de junho de 2022.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1007427-25.2017.8.26.0361. Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial -
Prestação de Serviços. Exequente: Fundação Hermínio Ometto. Executado: Ana Paula Cordeiro da Silva. EDITAL DE CITAÇÃO -
PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1007427-25.2017.8.26.0361. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara da Família e das
Sucessões, do Foro de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, Dr(a). Ana Carmem de Souza Silva, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a(o) ANA PAULA CORDEIRO DA SILVA, RG. xx.923.xxx-x, CPF xxx.009.xxx- xx, com endereço à Rua Jose Bonifacio, 11, Centro,
CEP 08940-000, Biritiba-Mirim - SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Fundação Hermínio
Ometto, objetivando a quantia de R$ 15.553,07 (maio de 2017), representada pelo Termo de Confissão de Dívida. Estando a
executada em lugar incerto e não sabido, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito atualizado,
ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito do exequente,
comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante
seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de penhora
de bens e sua avaliação. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento
ao feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Mogi
das Cruzes, aos 10 de junho de 2022.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1009561-30.2014.8.26.0361. Classe: Assunto: Monitória - Prestação de Serviços.
Requerente: Conexão Desenvolvimento Empresarial Ltda. Requerido: Aparecido Oliva de Freitas. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO
DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1009561-30.2014.8.26.0361. O MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Mogi das Cruzes,
Estado de São Paulo, Dr. Fabricio Henrique Canelas, na forma da Lei, etc. FAZ SABER ao requerido APARECIDO OLIVA DE
FREITAS, Brasileiro, Separado judicialmente, Gerente de Logística, RG 175948677, CPF 089.425.568-17, com endereço à Avenida
Doutor Odilon de Souza, 251, Jardim Imperador, CEP 08673-250, Suzano - SP, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por
parte de Conexão Desenvolvimento Empresarial Ltda, alegando em síntese, que o requerido firmou um contrato de prestação de
serviços educacionais junto à autora, para que fosse ministrado curso denominado MBA. Ficou acordado 25 parcelas mensais e
sucessivas no valor de R$ 810,06, sendo a primeira paga em 30/06/2012. O requerido não honrou o pagamento das parcelas de
02/2013 a 16/07/2014, totalizando o débito em R$ 21.896,42. Pede a citação da requerida para pagamento e caso permaneça
inerte a conversão do mandado de pagamento em mandado de execução. 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(embargos). 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 Mogi das Cruzes, aos 18 de abril de 2022.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1022627-32.2020.8.26.0405. Classe: Assunto: Procedimento Comum Cível - Fornecimento
de Energia Elétrica. Requerente: Eletropaulo Metropolitana Elericidade de São Paulo S.A. Requerido: Eliano Amorim Freitas. EDITAL
DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1022627-32.2020.8.26.0405. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do
Foro de Osasco, Estado de São Paulo, Dr(a). MARIO SERGIO LEITE, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ELIANO AMORIM
FREITAS, Brasileiro, Divorciado, Autônomo, CPF 26220706838, com endereço à Avenida O Trabuco Radio Jornal, 300, Vila Menck,
CEP 06273-060, Osasco - SP, que Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A lhe ajuizou ação de Cobrança, de
Procedimento Comum, objetivando a quantia de R$ 18.932,21 (novembro de 2020), decorrente da relação de fornecimento de
energia elétrica (Instalação 202108612). Estando o requerido em lugar ignorado, foi deferida a CITAÇÃO por EDITAL, para que
em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, ofereça contestação, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados. Não
sendo contestada a ação, o requerido será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Osasco, aos 14 de junho de 2022.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DA(S) EXECUTADA(S). QUANTO À PENHORA SOBRE VALORES – BACEN JUD. Processo Digital nº:
1016499-77.2015.8.26.0564 (controle 2015/001339). Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Compromisso. Exequente:
Instituto Maua de Tecnologia. Executado: Paulo Sergio Gomes. EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 05 DIAS. Processo digital
n° 1016499-77.2015.8.26.0564 da 6a Vara Cível de São Bernardo do Campo - SP O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível,
do Foro de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, Dr(a). Gustavo Kaedei, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que virem
ou tomarem conhecimento do presente edital de INTIMAÇÃO da parte executada Paulo Sergio Gomes, CPF - 058.685.428-27,
RG - 14.774.239-0, que, por este Juízo e respectivo Cartório, processa-se a presente ação de Execução de Título Extrajudicial n°
que lhe move Instituto Maua de Tecnologia. Encontrando-se a parte executada em lugar incerto e não sabido, foi determinada sua
INTIMAÇÃO por edital DA PENHORA/bloqueio de valores pelo Sistema BACEN JUD realizado (R$103,36, na CEF e (R$1.250,38,
na CEF) para eventual impugnação, no prazo de cinco (05) dias. E, para que chegue ao conhecimento de todos e para que no
futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de São Bernardo do Campo, aos 06 de junho de 2022.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1006165-71.2021.8.26.0564. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
6ª Vara Cível, do Foro de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, Dr(a). Patricia Svartman Poyares Ribeiro, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JEFFER SANDRO LIMA, Brasileiro, Casado, CPF 08841549807, que lhe foi proposta uma ação
de Monitória por parte de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., alegando em síntese: cobrança de débito, no valor de R$
263.443,42 (fevereiro/2022), representado por contrato de empréstimo. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não
sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo
do presente edital, efetue o pagamento ou apresente Embargos Monitórios. 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 Bernardo do Campo, aos 17 de fevereiro de 2022.

EDITAL DE INTIMAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Processo Digital nº: 0006668-75.2022.8.26.0564. Classe: Assunto:
Cumprimento de sentença - Fornecimento de Energia Elétrica. Exequente: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/
A. Executado: Lusitania - Ind e Com de Loucas Ltda. EDITAL DE INTIMAÇÃO. PROCESSO Nº 0006668-75.2022.8.26.0564. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, Dr(a). Gustavo Kaedei, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Lusitania - Ind e Com de Loucas Ltda, CNPJ 49.250.830/0001-66 que por este Juízo, tramita uma
ação de Cumprimento de sentença, movida por Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A, CNPJ 61.695.227/0001-
93. Encontrando-se o(s) executado(s) em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada
a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, pague a quantia de R$ 58.500,17 devidamente
atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do
Código de Processo Civil). Fica(m) ciente(s), ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período
acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o(s) executado(s), 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 Bernardo do Campo, aos 03 de junho de 2022.

EDITAL DE INTIMAÇÃO. Processo Digital nº: 0010411-30.2022.8.26.0100. Classe: Assunto: Cumprimento de sentença
- Prestação de Serviços. Exequente: Fundação Getulio Vargas. Executado: Rafael Silva Rodrigues. Edital de Intimação.
Prazo: 20 dias. Processo nº 0010411-30.2022.8.26.0100. A Dra. Leila Hassem da Ponte, Juíza de Direito da 25ª Vara
Cível do Foro Central da Capital/SP, Faz Saber a Rafael Silva Rodrigues (CPF. 001.813.601-01), que a ação de
Cobrança, de Procedimento Comum, ajuizada por Fundação Getúlio Vargas, foi julgada procedente, condenando-
o ao pagamento da quantia de R$ 28.335,38 (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, afixado e publicado na forma da lei.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 26 de maio de 2022.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1005711-30.2019.8.26.0704. Classe: Assunto: Ação de Exigir Contas -
Responsabilidade dos sócios e administradores. Requerente: Lourenço Augusto Camargo Granato. Requerido:
Lourenço Alberto Granato e outro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1005711-
30.2019.8.26.0704. A MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo,
Dra Mônica de Cassia Thomaz Perez Reis Lobo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a RAFAEL FERNANDES GRANATO,
CPF 297.406.318-78, que Lourenço Augusto Camargo Granato, lhe ajuizou Ação de Exigir Contas, objetivando a
prestação de contas em 15 dias, do período de janeiro de 2018 até o presente momento, dos valores recebidos em
contas correntes contendo a individualização de todos os valores creditados originados dos clientes constantes das
notas fiscais emitidas, data e valor de creditamento e restituição à empresa Casa Seca Impermeabilizações Ltda,
créditos remanescentes à restituir, além da condenação ao pagamento das demais cominações legais. Estando o
requerido em lugar ignorado, foi deferida a CITAÇÃO por EDITAL, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra,
ofereça contestação, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados. Não sendo contestada a
ação, o requerido será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente, afixado e
publicado na forma da Lei. SP, 11/05/2022.

7ª Vara Cível do Foro Regional II Santo Amaro/SP. 7º Ofício Cível. Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo n°
1005858-23.2022.8.26.0002. A Dra. Cláudia Carneiro Calbucci Renaux, Juíza de Direito da 7ª Vara Cível do Foro
Regional de Santo Amaro/SP, Faz Saber a Thomaz Werneck Baêsso (CPF. 095.706.516-79), que Cláudio Fernando
Castellan lhe ajuizou ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguéis, objetivando a quantia de
R$ 23.555,61 (abril de 2022), referente ao Contrato de Locação do imóvel residencial situado na Rua Volta Redonda,
n° 197, São Paulo/SP, CEP: 04608-010. Encontrando-se o requerido em lugar ignorado, foi deferida a citação por
edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, conteste o feito ou purgue a mora, sob pena de presumirem-
se como verdadeiros os fatos alegados. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e
dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente, afixado e publicado. SP, 02/06/2022.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1012065-51.2021.8.26.0009. A MM. Juiza de Direito da
3ª Vara Cível, do Foro Regional IX - Vila Prudente, Estado de São Paulo, Dra. Claudia Sarmento Monteleone, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a RICARDO JOSÉ DO CARMO PASTORE, que lhe foi proposta uma ação de Consignação
em Pagamento por parte de Pikuka Festas e Eventos Ltda Me, visando ao depósito da quantia de R$ 420,00
referente ao título número 042, protestado indevidamente junto ao 7º Tabelião de Protesto de Letras e Títulos da
Comarca de São Paulo. 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, levante o depósito efetuado pela requerente ou ofereça 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 São Paulo, aos 28 de março de 2022.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1002261-82.2019.8.26.0606. Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial -
Contratos Bancários. Requerente: BANCO BRADESCO S/A. Requerido: Jeison Santana de Souza EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO
DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002261-82.2019.8.26.0606. O MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Suzano, Estado de
São Paulo, Dr. PAULO EDUARDO DE ALMEIDA CHAVES MARSIGLIA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Jeison Santana de Souza,
CPF. 262.732.598-10, que Banco Bradesco S/A lhe ajuizou ação de Execução de Título Extrajudicial,objetivando a quantia de R$
24.839,70 (maio de 2019), representada pela Cédula de Crédito Bancário – Financiamento de Veículo. Estando o executado em
lugar ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito atualizado, ocasião em que a verba
honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito do exequente, comprovando o depósito
de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas
mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de penhora de bens e sua avaliação.
Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente,
afixado e publicado. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Suzano, aos 15 de junho de 2022.

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Processo Digital nº: 1007232-38.2018.8.26.0609.
Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários. Exequente: Banco Bradesco S/A. Executado: Hospital
Veterinario Pirajussara Ltda e outro. EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1007232-
38.2018.8.26.0609. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Taboão da Serra, Estado de São Paulo, Dr(a). Ruslaine
Romano, na forma da Lei, FAZ SABER a ELIZABETH TOSHIMI MARUYAMA que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título
Extrajudicial por parte de Banco Bradesco S/A, objetivando a quantia de R$ 36.495,68 (até setembro de 2020), representada pelo
Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças - nº 10292878. Encontrando-se o(a)(s) executado(a)(s) em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a(s) sua(s) CITAÇÃO(ÕES) e INTIMAÇÃO(ÕES), por EDITAL, para, no prazo de 3 (três) dias
a fluir após o decurso do prazo de 20 (vinte) dias supra, efetuar(em) o pagamento do valor apontado, devidamente corrigida. Fica(m)
o(a)(s) executado(a)(s) advertido(a)(s) que nos termos do art. 827, § 1º do NCPC, em caso de pagamento no prazo estipulado, o
valor dos honorários será reduzido pela metade; faculta-se a oposição de embargos pelo(a)(s) executado(a)(s) no prazo de 15
(quinze) dias úteis, contados após o prazo deste edital. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do(a)(s) exequente(s)
e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado,
o(a)(s) executado(a)(s) poderá(ão) requerer que lhe(s) seja(m) permitido(s) pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais,
acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês. Fica(m) o(a)(s) executado(a)(s) advertido(a)(s) que a rejeição
dos embargos, ou, ainda, inadimplemento das parcelas poderão acarretar na elevação dos honorários advocatícios, multa em favor
da parte, além de outras penalidades previstas em lei. Também fica INTIMADO(A) do BLOQUEIO de valores realizado pelo SISBAJUD,
conforme extrato/certidão disponibilizado na internet, bem como do prazo de cinco dias úteis para impugnação, nos termos do art.
854, § 3º, do CPC. Nada mais. Dado e passado nesta cidade de Taboão da Serra, aos 10 de junho de 2022.

https://brdocs.com.br/?chave-de-acesso=ACD02000
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