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1ª Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros/SP

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação dos executados JOAO KAWAKAMI, inscrito no CPF/MF sob o nº 794.201.258-15; bem com seu cônjuge se casado for; LINCOLN TAKEO KAWAKAMI, inscrito no CPF/MF sob o 
nº 699.046.778-91; e sua mulher YOKO TAKAHAMA KAWAKAMI, inscrita no CPF/MF sob o nº 558.857.488-53. O Dr. Paulo Henrique Ribeiro Garcia, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros/
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 S/A (credor hipotecário) em face de JOAO KAWAKAMI e Outros - Processo nº 1009576-11.2016.8.26.0011 - Controle nº 1476/2016, 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 dos imóveis 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 Código de Processo Civil. 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. Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do 
interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 15/07/2022 às 16:00 h e se encerrará dia 18/07/2022 às 16:00 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 18/07/2022 às 16:01 h e 
se encerrará no dia 08/08/2022 às 16:00 h, onde serão aceitos lances com no mínimo 70% (setenta 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 70% (setenta por cento) do valor da avaliação judicial, que será atualizada até a data da alienação judicial. Eventual valorização imobiliária superveniente, em laudos elaborados a mais de um ano, deverá de pronto ser 
incorporada no lanço. DOS LANCES - Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS - Eventuais débitos de condomínio pendentes e não pagos por meio desta ação 
judicial e 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 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 ddo Leiloeiro deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro) horas a contar do encerramento do 
leilão, através de guia de depósito, que ficará disponível no site do Leiloeiro ou 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 882 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE IBIÚNA/SP - IMÓVEL: Sítio “Konishi”. SITUAÇÃO: Bairro da Ressaca. DESCRIÇAO: “Um terreno com dois alqueires e meio ou sejam 6,05 has; destacado 
de área maior, situado no bairro da Ressaca, deste município, assim dividido: Começa no canto de uma cerca de arame, sobe rumo divisando com os outorgantes Salvador Sanchez e sua mulher até uma valeta; faz canto à 
esquerda e segue rumo divisando com Francisco Rosa e Melo até outra valeta; faz canto novamente à esquerda e desce rumo divisando com o mesmo Francisco até a cerca de arame de divisa com o outorgado Seizo Konishi; 
à esquerda segue por esta até o ponto de partida. Consta na Av.28, 31, 34, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 e 54 desta matrícula que o imóvel desta matrícula foi dado em hipoteca ao BANCO DO BRASIL S/A. Consta 
na Av.55 desta matrícula que nos autos da Ação de Execução, Processo nº 1002601-68.2016.8.26.0238, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Ibiúna/SP, requerida por BANCO DO BRASIL S/A contra LINCOLN TAKEO 
KAWAKAMI E OUTROS, foi penhorado o imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário o executado. Consta na Av.56 desta matrícula a penhora exequenda do imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeados 
depositários os executados. Consta na Av.57 desta matrícula que nos autos da Ação de Execução, Processo nº 1008376.66.2016.8.26.0011, em trâmite na 1ª Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros /SP, requerida por BANCO 
DO BRASIL S/A contra LINCOLN TAKEO KAWAKAMI E OUTROS, foi penhorado o imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário o executado. Consta às fls. 626 que o imóvel possui uma casa simples de caseiro, uma 
estufa sem cobertura e com materiais antigos, uma pequena quantidade de plantas de Tuias (árvores de Natal), parte de mato, parte com vegetação ainda baixa, parte da área sem vegetação e parte feito terraplenagem. Valor 
da Avaliação do Imóvel: R$ 780.000,00 (setecentos e oitenta mil reais) para julho de 2020, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. Débitos desta 
ação no valor de R$ 583.342,40 (janeiro/2022). São Paulo, 27 de maio de 2022. Eu, diretor/diretora, conferi.
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24ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação dos executados VIVIANE CRISTINY BARROS, inscrita no CPF/MF sob o nº 864.978.631-68; MARCELO ANDRADE MEDEIROS, inscrito no CPF/MF sob o nº 916.696.691-49; 
SIMONE VANUSA MARQUES, inscrita no CPF/MF sob o nº 810.018.271-04; e seu marido FLÁVIO ALVES CABRAL, inscrito no CPF/MF sob o nº 833.168.251-34; e AGROTEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, 
inscrito no CNPJ/MF sob o nº 04.386.085/0001-49; e dos credores hipotecários DIVINO CARLOS SILVA, inscrito no CPF/MF sob o nº 304.827.201-15; e BANCO DO BRASIL S.A., inscrito no CNPJ/MF sob o nº 
00.000.000/4276-59; e credora DOW AGROSCIENCES SEMENTES E BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 08.636.452/0001-76. O Dr. Claudio Antonio Marquesi, MM. Juiz de Direito da 24ª 
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 ajuizada por DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 47.180.625/0001-46 em face de AGROTEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 
LTDA e OUTROS - Processo nº 1088080-89.2015.8.26.0100 – Controle nº 1757/2015, 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 - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 15/07/2022 às 16:30 h e se encerrará dia 19/07/2022 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 19/07/2022 
às 16:31 h e se encerrará no dia 09/08/2022 às 16:30 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 – No 2º Leilão, 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. 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 3% (três 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 
DOS BENS: LOTE 01: MATRÍCULA Nº 19.835 DO 1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE QUIRINÓPÓLIS/GO - IMÓVEL: Um lote de terreno com a área de 280,00 metros quadrados, benfeitorias, 
situado à Avenida Brasil, Quadra 25, Lote 02, Bairro Hélio Leão, nesta cidade, dentro das seguintes divisas e metragens: Frente para a Avenida Brasil, em 10,00 metros; pelo lado direito dividindo com o lote 03, em 28,00 
metros; pelo lado esquerdo dividindo com o lote 01, em 28,00 metros, e pelo fundo dividindo com o lote 21, em 10,00 metros. Consta no R.06 desta matrícula que o imóvel foi dado em hipoteca ao BANCO DO BRASIL S.A. 
Consta no R.07 desta matrícula que o imóvel foi dado em hipoteca a DIVINO CARLOS SILVA. Consta no R.08 desta matrícula que nos autos da Ação de Execução, Processo nº 1087798-51.2015.8.26.0100, em trâmite 
na 10ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, requerida por DOW AGROSCIENCES SEMENTES E BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA contra FLÁVIO ALVES CABRAL E OUTROS, foi penhorado o imóvel desta matrícula, sendo 
nomeado depositário o executado. Consta no R.09 desta matrícula que os executados deram em dação em pagamento o imóvel a DIVINO CARLOS SILVA. Consta no R.10 desta matrícula a penhora exequenda do imóvel 
desta matrícula. Consta as fls.1078 dos autos que há uma edificação no terreno. Avaliação deste lote: R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) para setembro de 2020, que será atualizado até a data da 
alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. LOTE 02: MATRÍCULA Nº 19.836 DO 1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE QUIRINÓPÓLIS/GO - IMÓVEL: Um lote de 
terreno com a área de 280,00 metros quadrados, benfeitorias, situado à Avenida Brasil, Quadra 25, Lote 03, Bairro Leão, nesta cidade, dentro das seguintes divisas e metragens: Frente para a Avenida Brasil, em 10,00 metros; 
pelo lado direito dividindo com o lote 4, em 28,00 metros; pelo lado esquerdo dividindo com o lote 02, em 28,00 metros, e pelo fundo dividindo com o lote 20, em 10,00 metros. Consta no R.06 desta matrícula que o imóvel 
foi dado em hipoteca ao BANCO DO BRASIL S.A. Consta no R.07 desta matrícula que o imóvel foi dado em hipoteca a DIVINO CARLOS SILVA. Consta no R.08 e 09 desta matrícula que nos autos da Ação de Execução, 
Processo nº 1087798-51.2015.8.26.0100, em trâmite na 10ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, requerida por DOW AGROSCIENCES SEMENTES E BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA contra FLÁVIO ALVES CABRAL E OUTROS, 
foi penhorado o imóvel desta matrícula, sendo nomeado depositário o executado. Consta no R.10 desta matrícula que os executados deram em dação em pagamento o imóvel a DIVINO CARLOS SILVA. Consta no R.11 
desta matrícula a penhora exequenda do imóvel desta matrícula. Consta as fls.1078 dos autos que há uma edificação no terreno. Avaliação deste lote: R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) para setembro 
de 2020, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. Consta às fls. 1.079 que as benfeitorias existentes nos dois lotes (matrículas 19.835 e 19.836) foram 
avaliadas pela importância de R$ 300.000,00. São Paulo, 09 de junho de 2022. Eu, diretora/diretor, conferi.

5 COL X 12 CM

diário de S.Paulo
Edital para APROVAÇÃO

2ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP

EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO e de intimação da executada IRIÉDI DOMINGUES DE ALENCAR, inscrita no CPF/MF sob o nº 024.731.548-64; bem como seu cônjuge, se casada for. O Dr. Renato Acacio de Azevedo 
Borsanelli, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão dos bens imóveis, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar 
possa, que por este Juízo processam-se os autos da Ação de Procedimento Sumário ajuizada por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MOREIRA SALLES em face de IRIÉDI DOMINGUES DE ALENCAR - Processo nº 0084255-
09.2005.8.26.0100 - Controle nº 1306/2005, e que foi designada a venda dos bens descritos abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DOS IMÓVEIS - Os imóveis serão vendidos em caráter “AD CORPUS” e no 
estado em que se encontram, 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 gestor www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do Código de Processo Civil, inclusive as fotos e a descrição detalhada dos imóveis 
a serem apregoados. 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. Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO 
ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 15/07/2022 às 15:30 h e se encerrará dia 18/07/2022 às 15:30 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 18/07/2022 às 15:31 h e se encerrará no dia 09/08/2022 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 DOS BENS - No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda dos bens 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. DOS DÉBITOS - Eventuais ônus sobre os imóveis correrão 
por conta do arrematante, exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN, e exceto os débitos de condomínio (que 
possuem natureza propter rem), os quais ficam sub-rogados no preço da arrematação. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço dos bens 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 COMISSÃO - O arrematante deverá pagar ao leiloeiro FERNANDO JOSÉ CERELLO 
GONÇALVES PEREIRA, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. 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 leiloeiro FERNANDO JOSÉ CERELLO GONÇALVES PEREIRA, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP 
sob o nº 844, deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito, que ficará disponível no site do gestor ou 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 DOS BENS: LOTE ÚNICO: MATRÍCULA Nº 67.129 DO 5º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO PAULO/SP - 
IMÓVEL: O apartamento nº 62 do conjunto B localizado no 5º andar ou 6º pavimento do Edifício Moreira Salles, situado à Avenida São Luiz, nº 105 e Rua Basílio da Gama, no 7º Subdistrito-Consolação, com a área construída de 
310,00m2, correspondendo-lhe a fração ideal de 190/8040 no terreno e nas coisas inalienáveis e indivisíveis de uso comum dos condôminos. Consta na Av.13 desta matrícula a penhora exequenda deste imóvel, juntamente 
com o imóvel da matrícula 67.130, sendo nomeada depositária a executada. ; E MATRÍCULA Nº 67.130 DO 5º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO PAULO/SP - IMÓVEL: Uma vaga para um carro de passeio na 
garagem do 1º e 2º subsolos do Edifício Moreira Salles, situado à Avenida São Luiz, nº 105 e rua Basílio da Gama, no 7º Subdistrito-Consolação, correspondendo-lhe a fração ideal de 10/8040 no terreno e nas coisas inalienáveis 
e indivisíveis de uso comum dos condôminos. Consta na Av.13 desta matrícula a penhora exequenda deste imóvel, juntamente com o imóvel da matrícula 67.129, sendo nomeada depositária a executada. Contribuinte nº 
006.007.0385-1 (apto. e vaga). Consta no site da Prefeitura de São Paulo débitos inscritos em Dívida Ativa no valor de R$ 10.204,61 e não constam informações de IPTU para o exercício atual (14/12/2021). Avaliação deste 
lote: R$ 1.970.215,96 (um milhão, novecentos e setenta mil, duzentos e quinze reais e noventa e seis centavos) atualizado para dezembro de 2021, que será atualizado até a data da alienação conforme 
tabela de atualização monetária do TJ/SP. Débitos desta ação no valor de R$ 1.432.282,78 (11/2021). São Paulo, 13 de abril de 2022. Eu, diretor/diretora, conferi.
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DIÁRIO DE S. PAULO - TERÇA-FEIRA/5 DE JULHO DE 2022 diário de S.PauloPUBLICIDADE LEGAL

diário de S.Paulo
Edital para APROVAÇÃO

2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Mogi Guaçu/SP

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação dos executados DANIELLE PEREIRA STANGUINI, inscrito no CPF/MF sob o nº 325.933.128-07, DOUGLAS BERNARDES DE SOUZA, inscrito no CPF/MF sob o nº 302.792.978-07, 
bem como do proprietário ÉCIO BATTAGLINI, inscrito no CPF/MF sob nº 173.357.368-20. O Dr. Sergio Augusto Fochesato, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Mogi Guaçu/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 Cumprimento de sentença, ajuizada por 
ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DE LOTES DO LOTEAMENTO JARDIM RESIDENCIAL CALIFÓRNIA em face de DANIELLE PEREIRA STANGUINI e outro - Processo nº 0008398-53.2019.8.26.0362 - Controle 
nº 349/2017, 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, e, será afixado em local de 
costume e publicado em jornal de grande circulação, em conformidade com o disposto no art. 887, § 3º do Código de Processo Civil. 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. Independente da realização da 
visita, a arrematação será por conta e risco do interessado.  DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 15/07/2022 às 11:00 h 
e se encerrará dia 18/07/2022 às 11:00 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 18/07/2022 às 11:01 h e se encerrará no dia 08/08/2022 às 11:00 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 - No 2º Leilão, 
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. 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. Correrão por conta do arrematante as despesas e os custos relativos à desmontagem, remoção, transporte e transferência patrimonial dos bens 
arrematados. 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 
bem. 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 leiloeiro deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de 
guia de depósito, que ficará disponível no site do Leiloeiro ou 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: DIREITOS QUE 
OS EXECUTADOS POSSUEM SOBRE O IMÓVEL DE MATRÍCULA Nº 51.734 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE MOGI GUAÇU/SP – IMÓVEL: Lote 01 da quadra “Q”, do loteamento Jardim 
Residencial Califórnia, Matrícula 51.932, registra dono Ofício de Registro de Imóveis da presente comarca, medindo em dois seguimentos, o primeiro15,02 m em linha reta e depois 10,05 m em linha curva com raio de 23,00 m 
de frente para a Rua3; mede 38,30 m no lado direito de quem da rua olha para o lote, confrontando com a Área Verde I; mede 29,11 m no lado esquerdo, confrontando com o lote 02; mede 2,63 m nos fundos, confrontando 
com a Área Verde I do Loteamento Residencial Palm Park. Consta no Av.07 desta matrícula que nos autos do processo nº10019585320218260362, foi decretada a indisponibilidade dos bens e direitos de ÉCIO BATTAGLINI. 
Cadastro nº NO – 51005.01.12 (Conf. Av. 04). Valor da Avaliação do Imóvel: R$ 90.000,00 (noventa mil reais) para julho de 2021, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização 
monetária do TJ/SP. Débito nesta ação conf. fls. 252/256 no valor de R$ 54.259,05 (12/2021). NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Mogi-Guaçu, aos 07 de junho de 2022. Eu, diretor/diretora, conferi.
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GRAFENO HOLDING S.A.
Companhia Fechada - CNPJ 34.338.179/0001-03 - NIRE 35.300.542.533

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2022
1. DATA, HORA E LOCAL: 29 de abril de 2022, às 14 horas, na sede da Grafeno Holding S.A. 
(“Companhia”), localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.355, 1º Andar (parte), bairro 
Jardim Paulistano, na cidade de São Paulo/SP, CEP. 01.452-919. 2. CONVOCAÇÃO E PUBLICA-
ÇÕES: Dispensada a publicação e entrega de anúncios de convocação, conforme o disposto no 
art. 124, § 4º, da Lei Federal nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”), em decorrên-
cia de estarem presentes os acionistas representando a totalidade do capital social. Considerando 
a receita bruta anual de até R$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais), nos termos do art. 
294, inciso III, da Lei das S.A., em exceção ao art. 289 da Lei das S.A., realizou-se a publicação 
das demonstrações financeiras na Central de Balanços - CB do Sistema Público de Escrituração 
Digital - SPED. 3. PRESENÇA: Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme 
assinaturas lançadas no Livro de Presença de Acionistas da Companhia. 4. MESA: Presidente: 
Daniel Doll Lemos; Secretário: Paulo Felipe Martins David. 5. ORDEM DO DIA: discutir e 
deliberar, em âmbito de Assembleia Geral Ordinária, sobre: (i) as contas da Administração da 
Companhia, bem como, as Demonstrações Financeiras e o Relatório de Administração da Com-
panhia, referente ao exercício social encerrado em 31/12/2021; (ii) a destinação dos resultados 
do exercício encerrado em 31/12/2021, sem quaisquer ressalvas ou considerações nos termos 
do artigo 122, III, da Lei das S.A. Considerando a receita bruta anual de até R$ 78.000.000,00 
(setenta e oito milhões de reais), nos termos do art. 294, inciso III, da Lei das S.A., em exceção 
ao art. 289 da Lei das S.A., realizou-se a publicação das demonstrações financeiras na Central 
de Balanços - CB do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED. 6. DELIBERAÇÕES: os 
acionistas titulares da totalidade do capital social da Companhia, por unanimidade: (i) Aprovaram 
as contas da Administração da Companhia, bem como as Demonstrações Financeiras e o Rela-
tório de Administração da Companhia, referente ao exercício social encerrado em 31/12/2021. (ii) 
Aprovaram o lançamento do prejuízo, no valor de R$ 86.131,54 (oitenta e seis mil, cento e trinta 
e um reais e cinquenta e quatro centavos) para o exercício social que findou em 31/12/2021, 
como Prejuízos Acumulados. 7. DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA SEDE SOCIAL: procuração 
e demais documentos de interesse social. 8. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi 
suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, depois de lida e acha-
da conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes: Mesa: Daniel Doll Lemos, Pre-
sidente; Paulo Felipe Martins David, Secretário. Acionistas: VL Serviços Participações Ltda. 
(representada neste ato por Alvaro Augusto de Freitas Vidigal e Daniel Doll Lemos), Galápagos 
Capital de Investimentos e Participações Ltda. (representada neste ato por Joel La Banca Neto e 
Humberto Barbosa Vallone), Paulos Felipe Martins David e João Luís Pirola. Declaro que a pre-
sente confere com o original lavrado em livro próprio. São Paulo/SP, 29 de abril de 2022. Mesa: 
DANIEL DOLL LEMOS - Presidente; PAULO FELIPE MARTINS DAVID - Secretário.

3ª 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 ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 3ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA 
DA CAPITAL. Processo: nº 0043054-75.2021.8.26.0100. Executado: ESPÓLIO DE MANOELA MARIA DE JESUS - 
Apartamento na Liberdade. Rua Oscar Cintra, nº 223, São Paulo/SP - Contribuinte não consta. Descrição completa 
na Transcrição nº 90.631 do 01ª CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 131.147,80 - Lance mínimo 
na 2ª praça: R$ 65.573,90 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça 
começa em 12/08/2022 às 14h30min, e termina em 16/08/2022 às 14h30min; 2ª Praça começa em 16/08/2022 às 
14h31min, e termina em 06/09/2022 às 14h30min. Fica o executado ESPÓLIO DE MANOELA MARIA DE JESUS, bem 
como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em); e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não se-
ja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal. 
 
  

 PARA MAIS INFORMAÇÕES: 

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

25ª 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 ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 25ª VARA CÍ-
VEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL. Processo: nº 1002912-
56.2014.8.26.0100. Executados: CABUR LATIN AMERICA LTDA, EDUARDO PEREIRA, SILVIA 
HELENA ANDRADE DOS SANTOS PEREIRA - Imóvel no Jardim Celeste. Rua Bernardo Buonta-
lenti, nº 235, São Paulo/SP - Contribuinte nº 168.202.0012.8. Descrição completa na Matrícula 
nº 136.709 do 18º CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 325.972,28 - Lance mí-
nimo na 2ª praça: R$ 162.986,14 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS 
DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 22/07/2022 às 15h50min, e termina em 25/07/2022 às 
15h50min; 2ª Praça começa em 25/07/2022 às 15h51min, e termina em 15/08/2022 às 
15h50min. Ficam os executados CABUR LATIN AMERICA LTDA, EDUARDO PEREIRA, SILVIA 
HELENA ANDRADE DOS SANTOS PEREIRA, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), 
terceiro(a) interessado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, BANCO SANTANDER (BRASIL) 
S.A. e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) 
para a intimação pessoal. 
 

 PARA MAIS INFORMAÇÕES: 

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS
RESUMO DE EDITAL EDITAL Nº   34/2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRONICO OBJETO: locação de 02 veículos tipo 
caminhonete para serviços da Seção de Agua e esgoto.DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL 05/07/2022 ABERTURA DIA:  19 
de julho de 2022 ás 08:30hs INFORMAÇÕES: telefone/fax (019) 36729292, ramal 208/ Sistema eletrônico www.bll.org.br 
Santa Cruz das Palmeiras, 29 de junho de 2022. Prefeito Municipal
RESUMO DE EDITAL  EDITAL Nº   25/2022 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL OBJETO: Registro de preços para 
prestação de serviços de transporte rodoviário de alunos, professores, atletas, usuários do serviço de assistência social e 
grupo da terceira idade e saúde, em locomoção a outras localidades, através de veículos tipo ônibus, van e microônibus, 
para atender as necessidades dos departamentos deste órgão licitante, com motoristas e veículos devidamente habilita-
dos, de acordo com as disposições do código de trânsito brasileiro em vigor DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL 05/07/2022 
ABERTURA DIA:  20 de julho de 2022 ás 09:00hs INFORMAÇÕES: telefone/fax (019) 36729292, ramal 208/ SITE www.
scpalmeiras.sp.gov.br Santa Cruz das Palmeiras, 29 de junho de 2022. Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO
Pregão Eletrônico nº 053/2022 Processo Administrativo nº 4135/2022 Objeto: Aquisição de relógio de ponto eletrônico 
informatizado com impressão para utilização junto aos Departamento e Setores Municipais. Retirada do Edital: a partir das 
09:00 horas do dia 06/07/2022 nos sítios eletrônicos: www.santaritadopassaquatro.sp.gov.br e https://bllcompras.com. Re-
cebimento das Propostas e dos Documentos de Habilitação: a partir das 09:00 horas do dia 06/07/2022 até às 09:00 horas 
do dia 19/07/2022. Abertura da sessão pública: às 09:01 horas do dia 19/07/2022. Início da disputa: às 09:00 horas do dia 
20/07/2022. Realização da sessão pública: https://bllcompras.com Número do Processo Licitatório: FS000105/22 Maiores 
informações Fone / Fax (19) 3582-9008. Santa Rita do Passa Quatro – SP, 04 de julho de 2022. Marcelo Simão – Prefeito.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA
AVISO DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL N. 104/2022. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SER-
VIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CURSO UNIVERSITARIO E TÉCNICO. DATA: 15/07/2022 - 14H00M. O Edital em inteiro 
teor estará à disposição dos interessados, a partir do dia 05/07/2022, no site do Município, através do portal www.serra-
negra.sp.gov.br, pelo e-mail licitacao@serranegra.sp.gov.br ou retirado gratuitamente no balcão do setor de licitações da 
Prefeitura da Estância Hidromineral de Serra Negra, sito à Praça John F. Kennedy, s/n, Centro, em dias úteis, das 08h00m 
às 17h00m, devendo o interessado trazer sua mídia específica para cópia (cd/dvd, pendrive, etc). Informações: (19) 3892-
9600. Serra Negra, 01 de Julho de 2022. Dr. ELMIR KALIL ABI CHEDID. Prefeito Municipal.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0013662-14.2002.8.26.0664 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Votuporanga, Estado de São Paulo, Dr(a). Ca-
milo Resegue Neto, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JOÃO DE SOUZA NETO, RG 3326348, 
CPF 625.615.021-04, e ALINE MAINA CAVALCANTE, CPF 255.388.688-85, que lhes foi proposta 
uma ação de Monitória por parte de Banco do Brasil S.A., objetivando a cobrança de R$ 28.473,58 
(25/06/2002), referente ao contrato com operação número 20101727291211688. Encontrando-se 
os réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no pra-
zo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, paguem o "quantum" reclama-
do ou ofereçam embargos, sob pena de não o fazendo, constituir-se em título executivo judicial a 
inicial pretendida. Em 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 Votupo-
ranga, aos 02 de maio de 2022. 

Processo 0111270-50.2005.8.26.0100 (583.00.2005.111270) - Cumprimento de sentença - Despesas Condo-
miniais - Banco do Brasil S/A - Angelina da Silva Cara e outros - EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DI-
AS. PROCESSO Nº 0111270-50.2005.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 18ª Vara Cível, do Foro Cen-
tral Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Edna Kyoko Kano, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) FAZ SABER: 
Tramitam os autos de Ação de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA nº 0111270-50.2005.8.26.0100, movida por 
BANCO DO BRASIL S/A em face de LIDER COMPONENTES COMERCIAL LTDA, ROSMARI APARECIDA 
RIBEIRO RODRIGUES, RONALDO RODRIGUES, DANTE CARA E ANGELINA DA SILVA CARA. Encon-
trando-se os executados em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determi-
nada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, paguem a quantia de R$ 
30.000,00 (trinta mil reais), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e hono-
rários 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 vo-
luntário, 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 São Paulo, aos 25 de março de 2022 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO 20 (VINTE) DIAS. PROCESSO Nº 1007190-89.2016.8.26.0566 O(A) MM. Ju-
iz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de São Carlos, Estado de São Paulo, Dr(a). Milton Coutinho Gordo, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a JSC TRATAMENTO TÉRMICO EM METAIS LTDA - EPP, CNPJ 
57.701.062/0001-48, com endereço à Rua Ray Wesley Herrick, 751, Jardim Jockei Club A, CEP 13565-090, 
São Carlos SP; ALESSANDRO ROBSON PEREIRA, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no CPF sob o n° 
273.149.568-55, residente e domiciliado à RUA PIRATININGA 536 AP 21 BL - SERRARIA - DIADEMA - SP - 
CEP: 09990-020; JOAO PAULO RESENDE DE LIMA, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no CPF sob o n° 
391.664.998-10, residente e domiciliado à RUA RIO PARANAPANEMA 289 - JARDIM JOCKEI CLUB A - SAO 
CARLOS - SP - CEP: 13565050, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial requerida 
por Banco do Brasil S/A, constando da inicial que o débito que importa em R$ 131.378,97, até o mês de Ju-
nho/2016. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido foi determinada a sua CITAÇÃO, por edital, para 
que, no prazo de 03 (três) dias úteis, pague o débito supra. Caso o executado efetue o pagamento no prazo re-
tro, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade (art. 827, § 1º, do CPC). Fica advertido que decor-
rido o prazo sem pagamento e, havendo patrimônio, será efetuado o arresto ex offício, na forma do art. 830 do 
CPC, bem como que não havendo pagamento no prazo legal, o arresto será convertido em penhora automati-
camente, seguindo a execução os seus ulteriores termos. O executado poderá opor embargos dentro do prazo 
de 15 (quinze) dias, contados da publicação deste edital. Será o presente edital, por extrato, afixado no local de 
costume e publicado pela imprensa na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Carlos, 
aos 15 de julho de 2020. 
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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. 25ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA 
CAPITAL. Processo: nº 1002054-94.2014.8.26.0562. Executados: executado(s) TERMAQ TERRAPLENAGEM CONSTRUCAO CIVIL E ESCAVACOES 
LTDA, JOSÉ ARISTIDES BIGARANI, JOSÉ ANTÔNIO DELLA LIBERA, ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS GUERREIRO, LUCIANO PRATA RODRIGUES 
BORGES – LOTE 001 - Apto nº 78, no 7º andar/8º pav., do MAXIM'S RESIDENCE, à Av. Senador Pinheiro Machado, 678, Santos/SP; área útil: 
88,78m2, área comum: 30,96958m2, área total: 119,7496m2, c/ 01 vaga de garagem. Avenida Senador Pinheiro Machado, nº678, Santos/SP - 
Contribuinte nº não consta. Descrição completa na Matrícula nº 37.358 do 03º CRI de Santos/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 448.588,28 - Lance 
mínimo na 2ª praça: R$ 224.294,14 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). LOTE 002 - Apto nº 55, no 5º andar/6º pav., do MAXIM'S 
RESIDENCE, à Av. Senador Pinheiro Machado, 678, Santos/SP; área útil: 89,55m2, área comum: 31,23814m2, área total: 120,7881m2, c/ 01 vaga de 
garagem. Avenida Senador Pinheiro Machado, nº678, Santos/SP - Contribuinte nº não consta. Descrição completa na Matrícula nº 37.332 do 03º CRI de 
Santos/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 452.275,28 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 226.137,64 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). 
DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 05/08/2022 às 13h50min, e termina em 10/08/2022 às 13h50min; 2ª Praça começa em 10/08/2022 às 
13h51min, e termina em 30/08/2022 às 13h50min. Ficam os executado(s) TERMAQ TERRAPLENAGEM CONSTRUCAO CIVIL E ESCAVACOES 
LTDA, JOSÉ ARISTIDES BIGARANI, JOSÉ ANTÔNIO DELLA LIBERA, ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS GUERREIRO, LUCIANO PRATA RODRIGUES 
BORGES, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em),  bem como os credores BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A, CHINA CONSTRUCTION 
BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A, CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MAXIM'S RESIDENCE, SABRINA LOPES DA SILVA, terceiro(a) interessado 
MINISTÉRIO DA FAZANDA e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, 
bem como das Penhoras realizadas em 28/04/2015, 28/04/2015 respectivamente. 
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Edital de Citação. Prazo 30 dias. Processo n° 1072227-69.2017.8.26.0100. O Dr. Guilherme 
Silveira Teixeira, Juiz de Direito da 23ª Vara Cível da Capital/SP, Faz Saber a Mauro Nunes Pereira 
Filho ME (CNPJ: 08.747.482/0002-30) e Mauro Nunes Pereira Filho(CNPJ: 518.488.304- 59), que 
Companhia Brasileira de Distribuição lhe ajuizou a si e também em face de Maria Rosalia de Souza 
e Douglas Robson Bezerra Nunes (já citados) Ação de Execução da quantia de R$ 
79.968,67(09/2018), representada pelo Contrato Atípico de (Sub)locação e outras avenças-uso 
comercial (SUC) nº104 Hipermercado Extra João Pessoa Tambaú. Estando os executados em 
lugar ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 30 dias supra, paguem o débito 
atualizado, custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Caso os executados efetuem 
o pagamento no prazo acima assinalado, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade, 
OU em 15 dias, embarguem OU reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito 
de 30% do valor em execução, acrescidas de custas, honorários de advogado, os executados 
poderão requerer autorização do Juízo para pagarem 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, afixado e 
publicado. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 03 de junho de 2022. 

Diário de São Paulo – 05 e 06/07/2022 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA
Pregão Eletrônico nº 102/2022

Objeto: Registro de preços para aquisição de kits/reagentes de la-
boratório Data e hora limite para credenciamento no sitio da Caixa 
até: 18/07/2022 às 08h30. Data e hora limite para recebimento das 
propostas até: 18/07/2022 às 09h Início da disputa da etapa de lan-
ces: 18/07/2022 às 10h30 Obtenção do Edital: gratuito através do 
sítio www.paulinia.sp.gov.br/editais ou www.licitacoes.caixa.gov.
br. Paulínia, 04 de julho de 2022.

Ednilson Cazellato
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS
TOMADA DE PREÇOS Nº 026/2022 - ABERTURA A PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS, Estado de 
São Paulo, torna público que realizará a abertura de licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS 
para a contratação de empresa especializada para CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA (PRAÇA LUISA 
MAHIN) – Recebimento da Proposta e Abertura da Sessão: 20 de julho de 2022, às 14h00min. Valor 
do Edital: R$ 120,22 (Cento e Vinte Reais e Vinte e Dois Centavos). Valor Máximo para contratação: 
R$ 683.379,02 (seiscentos e oitenta e três mil trezentos e setenta e nove reais e dois centavos). Os 
interessados poderão baixar o edital completo no site: www.lins.sp.gov.br e estarão dispensados do 
recolhimento da taxa de expediente mencionada acima. Maiores informações: Comissão Permanen-
te de Licitação - Fone: (14) 3533-4280 ou e-mail: licitacao@lins.sp.gov.br . Lins/SP, 04 de julho de 
2022. Ailton Pereira Torres – Secretário Municipal dos Negócios Administrativos
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Edital de 1ª e 2ª Praças de DIREITOS DO COMPROMISSÁRIO COMPRADOR de bem imóvel e para intimação do(s) 
requerido(s) EMILIO CARLOS BEYRUTHE (CPF: 531.828.048-04), MARIA APARECIDA PINHEIRO BEYRUTHE (CPF: 
938.583.888-15), credores SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (CNPJ: 
46.392.130/0003-80), CARLOS EDUARDO DA SILVA (CPF: 311.001.378-90), RICARDO MALAQUIAS PEREIRA JUNIOR 
(CPF: 331.917.318-90), compromissário(a) vendedor(a) CONSTRUTORA LIDER LTDA (CNPJ: 17.429.010/0001-40), bem 
como de seu(s) cônjuge(s), se casados forem e demais interessados, expedido na AÇÃO DE COBRANÇA DE 
CONDOMÍNIO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, Processo nº 0039138-75.2017.8.26.0002, em trâmite na 
7ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE SANTO AMARO/SP, requerida por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PARC DE 
VERSAILLES (CNPJ: 02.788.437/0001-67). O(A) Dr(a). Alexandre Bucci, MM. Juiz(a) de Direito, na forma da lei, etc., nos 
termos do Art. 881, § 1º do CPC, FAZ SABER que levará a praça o bem abaixo descrito, por meio de leilão eletrônico 
conduzido pela leiloeira oficial Dora Plat, matriculada na JUSCEP sob nº 744 na plataforma eletrônica 
(www.zukerman.com.br), nas condições seguintes: 1 - DESCRIÇÃO DO IMÓVEL - DIREITOS DO COMPROMISSÁRIO 
COMPRADOR -O apartamento nº 122, localizado no 12º/13º andares ou 14º e 15º pavimentos do Edifício Parc de 
Versalles, situado à Rua Joaquim Cândido de Azevedo Marques nº 1.429, Bairro Real Parque, no 30º Subdistrito- 
Ibirapuera, contendo a área privativa real de 556,10 metros quadrados, sendo a área privativa real 396,45 metros 
quadrados, área privativa real de terraço e varanda 214,30 metros quadrados, sendo 159,65 metros quadrados de área de 
terraço descoberto e mais 54,65 metros quadrados de área real de varanda e terraço cobertos e área de garagem real de 
59,22 metros quadrados (correspondentes a seis vagas determinadas nºs 36, 37, 38, 39, 73 e 74 a serem utilizadas com 
auxílio de manobrista), área de uso comum real de 277,26 metros quadrados, área total real de 892,58 metros quadrados, 
e a fração ideal de 0,06215 no terreno do condomínio. Contribuinte nº não consta. Matrícula nº 152.665 do 15º CRI de São 
Paulo/SP. ÔNUS: Constam da referida matrícula nº 152665, conforme AV.10 (13/12/2018), Penhora do imóvel em favor 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTOS ECONÔMICO-SF, Processo nº 1541853142015 ou 
1541853-14.2015.8.26.0090, Ofício de Execuções Fiscais Municipais do Foro Vergueiro/SP. AV.11 (14/12/2018), 
indisponibilidade dos bens de CONSTRUTORA LIDER LTDA, Processo nº 0011703-40.2016.5.03.0136, 36ª Vara do 
Trabalho da Comarca de Belo Horizonte/SP. R.13 (11/11/2019), que CONSTRUTORA LIDER LTDA prometeu vender o 
imóvel desta matrícula a EMILIO CARLOS BEYRUTHE e sua mulher MARIA APARECIDA PINHEIRO BEYRUTHE. AV.14 
(11/11/2019), Penhora Exequenda. AV.15 (13/12/2019), Penhora dos direitos de compromisso de compra e venda do 
imóvel objeto desta matrícula, Processo nº 0000499-63.2019.8.26.0116, 1ª Vara Cível da Comarca de Campos do 
Jordão/SP. AV.16 (02/10/2020), penhorada os direitos aquisitivos do imóvel em favor SECRETÁRIA MUNICIPAL DE 
FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, Processo nº 1578882642016 ou 1578882-64.2016.8.26.0090, Oficio 
de Execuções Fiscais do Foro Vergueiro da Capital/SP. VISITAÇÃO: Não há visitação.2 - AVALIAÇÃO TOTAL DO 
IMÓVEL - R$ 4.710.632,00 (junho/2022 - Conforme Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais do TJSP), que 
será(ão) atualizada a época da alienação.  3 - DÉBITO EXEQUENDO - R$ 821.990,47 (janeiro/2020).4 - DATAS DAS 
PRAÇAS - 1ª Praça começa em 12/08/2022 às 10h00min, e termina em 17/08/2022 às 10h00min; 2ª Praça começa em 
17/08/2022 às 10h01min, e termina em 13/09/2022 às 10h00min. 5 - CONDIÇÕES DE VENDA - Será considerado 
arrematante aquele que der lance igual ou superior ao valor de avaliação (1ª Praça) ou aquele que der lance de valor igual 
ou superior a 50% do valor da avaliação (2ª Praça). Caso nas praças não haja lance para pagamento à vista, serão 
admitidas propostas escritas de arrematação de forma parcelada, (obrigatoriamente encaminhadas via sistema do site, nos 
termos do Art. 22, parágrafo único da Resolução nº 236 do CNJ), necessário sinal não inferior a 25% do valor da proposta , 
e o restante em até 30 meses, mediante correção mensal pelo índice do E. TJ/SP, prevalecendo a de maior valor, que 
estarão sujeitas a apreciação pelo MM. Juízo da causa (Art. 891, parágrafo único, Art. 895, §§ 1º, 2º, 7º e 8º do CPC, e 
prazos conforme AI 2132770-30.2017.8.26.0000 do TJ/SP).6 - PAGAMENTO - O preço do(s) bem(ens) arrematado(s) 
deverá(ão) ser depositado(s) através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil gerada no 
https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp, respectivamente, no prazo de até 24 horas da realização da praça. Em 
até 5 horas após o encerramento da praça, cada arrematante receberá e-mail com instruções para depósito (Art. 884, IV 
do CPC).Não sendo realizado o depósito da oferta no prazo estipulado e/ou o pagamento de sua comissão, o leiloeiro 
comunicará o fato ao MM. Juiz responsável, informando os lances imediatamente anteriores, para que sejam submetidos à 
apreciação judicial, sem prejuízo da aplicação de sanção prevista no art. 897 do novo CPC, ao arrematante remisso. Além 
disso, arcará o arrematante remisso, com todos os ônus e implicações, decorrentes de sua omissão, inclus ive, para a 
obtenção de novos documentos e ressarcimento das despesas, para a realização da praça. 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).7 - DO INADIMPLEMENTO - Em caso de falta de pagamento ou desistência imotivada do 
arrematante/proponente a qualquer momento, será cobrada multa moratória no valor de 5% (cinco por cento) da 
arrematação em favor da leiloeira, sem prejuízo a demais sanções aplicadas pelo MM. Juízo da causa, bem como poderá 
ainda a Leiloeira emitir título de crédito, para a cobrança de tais valores, encaminhando-o a protesto, por falta de 
pagamento, se for o caso, sem prejuízo da execução prevista no artigo 39, do Decreto nº 21.981/32, além da inclusão do 
arrematante nos serviços de proteção ao crédito.8 - COMISSÃO DO LEILOEIRO - O arrematante deverá efetuar o 
pagamento do preço do bem arrematado, bem como da comissão do(a) leiloeiro(a) Dora Plat CPF:070.809.068-06 - 
Leiloeira Oficial - JUCESP 744 (fixada em 5% - cinco por cento, do valor da arrematação) no prazo de 24 horas após o 
encerramento da Praça através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável. Cabe ao Juízo responsável a 
expedição de guia de levantamento da comissão devida ao leiloeiro(a). A comissão do leiloeiro(a) será depositada nos 
autos e as guias de levantamento expedidas em seu favor serão arquivadas em classificador próprio, conforme 
determinação do parágrafo único do artigo 267 do Provimento CSM 2152/2014, publicado no DJE em 11/02/2014. A 
comissão do leiloeiro, 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. 9 - DO 
CANCELAMENTO/SUSPENSÃO DA PRAÇA APÓS A PUBLICAÇÃO DO EDITAL - Caso a(s) praça(s) seja(m) 
cancelada(s)/suspensa(s) após a publicação do edital, especialmente em razão de acordo entre as partes ou pagamento 
da dívida, será devido o reembolso das despesas suportadas pelo leiloeiro, que serão pagas pela parte requerida ou 
àquele que der causa ao cancelamento. 10 - DÉBITOS e OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE - Em caso de arrematação, 
o crédito do exequente no processo em epígrafe, por sua natureza "propter rem", acrescido de eventuais débitos de 
IPTU/ITR foro e laudêmio, quando for o caso (mediante apresentação de extrato pelo arrematante ao MM. Juízo da 
causa), terão preferência sobre os demais, sendo o débito atualizado, acrescido das parcelas vincendas até a realização 
da alienação (Art. 323, Art. 908, §§ 1º e 2º do CPC e Art. 130, parágrafo único do CTN), e caso o valor de arremate não 
seja suficiente para quitação dos débitos de condomínio, a diferença será de responsabilidade do arrematante nos termos 
do Art. 1.345 do CC. O(s) bem(ns) será(ão) alienado(s) em caráter ad corpus e no estado de conservação em que se 
encontra, sendo a verificação de documental, de gravames/credores e de área, sob responsabilidade do arrematante, bem 
como de eventual regularização que se faça necessária. Os atos necessários para a expedição de carta de arrematação, 
registro, ITBI, imissão na posse e demais providências serão de responsabilidade do arrematante (Art. 901, "caput", §§ 1º 
e 2º e Art. 903 do CPC). Os valores de avaliação e débitos serão atualizados até a data da efetiva praça. Em caso de 
inadimplemento, tal informação será encaminhada ao MM. Juízo competente para a aplicação das medidas legais 
cabíveis. 11 - DA FRAUDE - Aquele que, tentar fraudar a arrematação, além da reparação do dano na esfera cível - arts. 
186 e 927 do Código Civil, ficará sujeito às penalidades do artigo 358 do Código Penal: Art. 358 - Impedir, perturbar ou 
fraudar arrematação judicial; afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de violência, grave ameaça, 
fraude ou oferecimento de vantagem: Pena - detenção, de 2 (dois) meses a 1 (um) ano, ou multa, além da pena 
correspondente à violência. 12 - DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS - Pessoalmente perante o Ofício onde estiver 
tramitando a ação, ou pela central de atendimento no telefone 3003-0677 e/ou e-mail: contato@zukerman.com.br.  Para 
participar acesse www.zukerman.com.br. 13 - DA PARTICIPAÇÃO NO LEILÃO - Os interessados deverão se cadastrar no 
site zukerman.com.br     e se habilitar, acessando a página deste leilão, para participação on-line, com antecedência de até 
01 (uma) hora, antes do horário previsto, para o término do 1º ou do 2º Leilão, observadas a condições estabelecidas 
neste edital. Aquele que se habilitar para a 1ª, estará automaticamente habilitado para a 2ª Praça. Ficam o(s) requerido(s) 
EMILIO CARLOS BEYRUTHE, MARIA APARECIDA PINHEIRO BEYRUTHE, bem como os credores SECRETÁRIA 
MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CARLOS EDUARDO DA SILVA, RICARDO 
MALAQUIAS PEREIRA JUNIOR, compromissário(a) vendedor(a) CONSTRUTORA LIDER LTDA, e demais interessados, 
INTIMADOS das designações supra, caso não seja (m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora 
realizada em 05/03/2018. Dos autos não constam recursos ou causas pendentes de julgamento. Será o presente edital, 
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 28 de junho de 2022 

 
 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0002852-95.2022.8.26.0011. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 5ª Vara Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros, Estado de São Paulo, Dr(a). Luciana Bassi de Melo, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a(o) JR FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 21.727.894/0001-96, que lhe foi
proposta uma ação de Cumprimento de sentença por parte de Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo
S.A. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO para que, no PRAZO
de 15 (quinze) dias úteis, pague a quantia de R$ 28.866,43, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10%
sobre o valor do débito, honorários advocatícios de 10% e, a requerimento do credor, expedição de mandado de
penhora e avaliação (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). 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 São Paulo, aos 21 de junho de 2022.

EDITAL DE INTIMAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Processo Digital nº: 0001544-36.2022.8.26.0007. Classe: Assunto:
Cumprimento de sentença - Contratos Bancários. Exequente: Banco Bradesco S/A. Executado: Eliana Rosa Nunes. EDITAL DE
INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0001544-36.2022.8.26.0007. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do
Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Daniel Fabretti, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ELIANA ROSA
NUNES, Brasileira, CPF 334.080.268-82, com endereço à Rua do Lar, 26, Parque Taipas, CEP 02987-220, São Paulo - SP que
por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por BANCO BRADESCO S/A, instituição financeira com
sede no núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco-SP - CEP 06029-900, inscrito no CNPJ/MF sob n° 60.746.948/0001-12.
Encontrando-se o réu 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, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia
de R$ 79.927,32, 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 São Paulo, aos 23 de junho
de 2022.

EDITAL DE INTIMAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Processo Digital nº: 0001876-49.2021.8.26.0100. Classe:
Assunto: Cumprimento de sentença - Seguro. Exequente: Sul América Companhia de Seguro Saúde. Executado: RS3
Consultoria Empresarial Ltda. - ME. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0001876-
49.2021.8.26.0100. A MM. Juíza de Direito da 31ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dra.
Juliana Koga Guimarães, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a RS3 Consultoria Empresarial Ltda - ME (CNPJ. 07.341.912/
0001-76), que a ação de Cobrança, de Procedimento Comum, ajuizada por Sul América Companhia de Seguro
Saúde, foi julgada procedente, condenando-a ao pagamento da quantia de R$ 31.548,01 (janeiro de 2021).
Estando a executada 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
24 de junho de 2022.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1004353-73.2017.8.26.0001. Classe: Assunto: Procedimento Comum Cível - Espécies
de Contratos. Requerente: Alefa Brasil Assessoria Contábil e Administrativa S/S Ltda. Requerido: Best Car North Automóveis Ltda.
(na pessoa de Dulcilene da Silva Martins). EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1004353-73.2017.8.26.0001.
A MMª. Juíza de Direito da 8ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dra. Simone de Figueiredo Rocha
Soares, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a BEST CARS NORTH AUTOMÓVEIS LTDA., CNPJ 11.401.939/0001-84, na pessoa de
sua representante legal, que lhe foi proposta uma ação de cobrança (procedimento comum) por parte de ALEFA BRASIL ASSES-
SORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA S/S LTDA., objetivando o recebimento do valor de R$ 17.805,71 (Janeiro/2017), referente
a prestação de serviços de assessoria administrativa e contábil firmado entre as partes. Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida
a CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 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 réu 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 São Paulo, aos 23 de junho de 2022.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1096810-21.2017.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 13ª Vara
Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). LUIZ ANTONIO CARRER, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Claudio
Zaneth Hiar e Fox Tremy Comercio de Artigos de Armarinhos Em Geral Ltda, CPF: 074.483.728-66, RG: 18127739, CNPJ:
14.254.165/0001-02, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de BANCO BRADESCO S/A, CNPJ:
60.746.948/0001-12, objetivando o recebimento da quantia de R$ 283.853,27 (abril de 2021), representada pelo Instrumento
Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças nº 10771431. 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 3 dias, que fluirá após
o decurso do prazo do presente edital, pague(m) o débito atualizado, acrescida(s) dos honorários advocatícios da parte exequente
arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade,
ou em 15 dias, embargue(m) ou reconheça(m) o crédito do(a)(s) exequente(s), comprovando-se o depósito de 30% do valor da
execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de
correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de penhora e avaliação de bens. Decorridos os prazos acima
consignados, 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 22 de junho de 2022.

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO 
DE Elise Lewin, REQUERIDO POR Celia Luise Lewin Garrafa e Renée Lewin Gorsky - 
PROCESSO Nº 1058157-79.2019.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 11ª Vara da Família e 
Sucessões, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Claudia Marina 
Maimone Spagnuolo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele 
conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 25/01/2022: Em face do exposto, com fulcro 
no ar. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido para decretar a 
interdição da parte requerida E.L. e nomear C.L.L.G. sua curadora definitiva. Expeça-se certidão de 
curatela definitiva. Ressalto que eventual venda de bem da incapaz deverá ser precedida de 
autorização judicial. Em obediência ao disposto no artigo 755, § 3o, Código de Processo Civil e no 
artigo 9º, inciso III do Código Civil, inscreva-se a presente no registro civil competente, publique-se 
pela imprensa local e pelo órgão oficial. ESTA SENTENÇA SERVIRÁ COMO EDITAL. Custas na 
forma da lei. Oportunamente, arquivem-se. P.R.I. Anote-se no sistema. São Paulo, 25 de janeiro de 
2022. 
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0018173-85.2018.8.26.0602. 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro de Sorocaba, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Marcos José Corrêa, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ADILMA INEZ PEREIRA DA SILVA, 
RG 13101490, CPF 031.881.278-98, com endereço à Avenida Adolpho Massaglia, 800, Bloco 39, 
Apto. 306, Vossoroca, CEP 18116-175, Votorantim - SP, que lhe foi proposta uma ação de Incidente 
de Desconsideração de Personalidade Jurídica por parte de CONCREBASE SERVIÇOS DE 
CONCRETAGEM LTDA. E SOBASE COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, 
alegando em síntese: que a empresa executada CONSTRUTORA TRIUNFAL EIRELI-EPP, 
CNPJ/MF sob n.º CNPJ 18.845.333/0001-87, se encerrou irregularmente ao não honrar com suas 
obrigações pendentes. Em razão disso, outra medida não restou à exequente se não a instauração 
do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica da Executada. 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, manifestar e requerer as provas cabíveis, consoante o disposto no artigo 135 do NCPC. Não 
havendo manifestação, 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 Sorocaba, aos 22 de junho de 2022. 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Processo Digital nº: 0003051-29.2022.8.26.0008. Classe: Assunto:
Cumprimento de sentença - Enriquecimento sem Causa. Exequente: Antonio Carlos Ibidi. Executado: Shirley Amaral de Oliveira e
outro. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0003051-29.2022.8.26.0008. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
1ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). Fábio Rogério Bojo Pellegrino, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o) Shirley Amaral de Oliveira (CPF.362.712.503-78), que a ação de Cobrança, de Procedimento Comum, ajuizada por
Antônio Carlos Ibidi, foi julgada procedente, condenando-a ao pagamento da quantia de R$ 11.787,98 (maio de 2022). Estando
a executada 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 13 de junho de 2022.

Edital de Intimação. Prazo: 20 dias. Processo nº 0021193-96.2022.8.26.0100.O Dr. Antonio Carlos Santoro Filho, Juiz de Direito
da 45ª Vara Cível do ForoCentral da Capital/SP, Faz Saber a Auto Posto São Expedito Ltda (CNPJ.04.731.970/0001-18), que a
ação de Cobrança, de Procedimento Comum,ajuizada por Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A, foijulgada
procedente, condenando-a ao pagamento da quantia de R$ 2.149.015,51 (maio de 2022). Estando a executada em lugar
ignorado, foideferida 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 dehonorários advocatícios fixados em 10% e expedição de mandado de penhorae
avaliação. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazoprevisto no art. 523 do CPC sem o pagamento voluntário,
inicia-se o prazo de15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação,apresente, nos próprios autos,
sua impugnação. Será o presente, afixado epublicado na forma da lei. SP, 26/05/2022.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1004971-77.2015.8.26.0004. Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial -
Propriedade Fiduciária. Exequente: Banco Bradesco S/A. Executado: Locker Locação e Transportes Ltda EPP e outro. EDITAL DE
CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1004971-77.2015.8.26.0004. 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) EDUARDO ANGELO
ASNAR, Brasileiro, CPF 177.075.508-03 e LOCKER LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA EPP, CNPJ 08.266.891/0001-34, 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$ 60.904,61 (sessenta mil e novecentos e quatro reías e sessenta e um centavos), débito atualizado em (janeiro de 2019)
representada pelo Contrato de Financiamento para aquisição de Bens, garantido por Alienação Fiduciária – nº. 3071348720.
Encontrando-se as partes executadas 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 22 de junho de 2022.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1007412-27.2021.8.26.0002. Classe: Assunto: Procedimento Comum Cível - Fornecimento
de Energia Elétrica. Requerente: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. Requerido: Argentina Cordeiro Leite.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1007412-27.2021.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 13ª Vara
Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Caio Moscariello Rodrigues, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a(o) ARGENTINA CORDEIRO LEITE, CPF 78261627420, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte
de Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A., objetivando o recebimento da quantia de R$ 103.996,70 (fevereiro
de 2021), decorrente da relação de fornecimento de energia elétrica (Instalação 81880898 e Cliente 21662902). 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 20 de junho de 2022.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1027617-22.2017.8.26.0001. Classe: Assunto: Procedimento Comum Cível - Pagamento.
Requerente: Adriana Silveira Gomide. Requerido: Márcio Aurélio Rosa. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO
Nº 1027617-22.2017.8.26.0001. O MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr.
Jorge Alberto Quadros de Carvalho Silva, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a MÁRCIO AURÉLIO ROSA, CPF 014.917.534-55, que
lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Adriana Silveira Gomide, objetivando que o Requerido seja
condenado a pagar em favor da Autora a quantia de R$ 33.575,00, atualizado, acrescidos de juros e correção monetária, decorrente
do contrato de mútuo não adimplido, bem como, a condenação ao pagamento das demais cominações legais. 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. São Paulo, 14 de junho de 2022.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1063635-31.2020.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 45ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). ANTONIO CARLOS SANTORO FILHO, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a REDE ALIANÇA COMERCIAL EIRELI ME, CNPJ 19.290.248/0001-62, que lhe foi proposta
uma ação de Cobrança - Procedimento Comum Cível por parte de America Net LTDA, objetivando o recebimento da
quantia de R$ 11.502,00 (julho de 2020), decorrente do Contrato de Prestação de Serviços de Internet (SCM).
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 considerada revel, caso em que será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 10 de junho de 2022.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1109873-11.2020.8.26.0100. Classe: Assunto: Procedimento Comum Cível - Empresas.
Requerente: Dmk3 Tecnologia Ltda. Requerido: Dscon Soluções Tecnológicas Ltda. e outros. Edital de Citação. Prazo: 20 dias.
Processo nº 1109873-11.2020.8.26.0100. A Dra. Tamara Hochgreb Matos, Juíza de Direito da 24ª Vara Cível do Foro Central da
Capital/SP, Faz Saber a DS Consultoria Soluções de Tecnologia S/A (CNPJ. 21.588.171/0001-53), que DMK3 Tecnologia Ltda lhe
ajuizou ação Declaratória, com pedido de tutela de urgência, de Procedimento Comum, objetivando a concessão da tutela de
urgência para que seja expedido ofício a empresa Oracle S/A (R. Dr. José Aurélio Bustamante, nº 455 – Vila São Francisco, São Paulo/
SP – CEP 04710-090) para que informe a este juízo quais empresas estão utilizando o programa IPAD GOV, julgando totalmente
procedente a presente ação para declarar que as empresas Dscon Soluções Tecnológicas Ltda (CNPJ. 07.304.222/0001-47), DS
Consultoria E Soluções Ltda (CNPJ. 04.819.773/0001-55), DS Consultoria E Soluções De Tecnologia Ltda, (CNPJ. 21.588.171/
0001-53) e ERS Tecnologia Ltda (CNPJ. 08.975.788/0001-63) compõe um grupo econômico e que a empresa Autora não tem
qualquer relação com elas, além da condenação ao pagamento das demais cominações legais . Concedida a tutela de urgência
e 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 presumiremse 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 São Paulo, aos 01 de julho de 2022.
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