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diário de S.Paulo
Edital para APROVAÇÃO

31ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação da executada FABIOLA BARRETO PONTIROLLI, inscrita no CPF/MF sob o nº 144.106.778-70, bem como de seu cônjuge VANDERLEI PONTIROLLI, inscrito no CPF/MF sob 
o nº 043.673.948-83, e dos coproprietários:  ELOIZINHA DO CARMO MENDONÇA CUNHA, inscrita no CPF/MF sob o nº 007.058.476-16, e seu cônjuge ADRIANO GUIMARÃES PEREIRA, inscrito no CPF/MF sob o nº 
035.249.046-29; CLEUSA RICCIOPPO, inscrita no CPF/MF sob o nº 061.701.966-53; TEREZINHA FILOMENA DE OLIVEIRA, inscrita no CPF/MF sob o nº 094.432.236-00; MARIA DE LOURDES PEREIRA, inscrita no CPF/
MF sob o nº 471.730.926-04; JOSÉ LUIZ RAIMUNDI, inscrito no CPF/MF sob o nº 025.222.848-00; e seu cônjuge VERA LÚCIA FRANCO DE CAMARGO RAIMUNDI, inscrita no CPF/MF sob o nº294.167.458-63; MARÍLIA 
HOMEM DE MELLO PORTO, inscrita no CPF/MF sob o nº 038.872.768-00, e seu cônjuge PEDRO PAULO PORTO, inscrito no CPF/MF sob o nº 062.624.978-12; FERNANDO HOMEM DE MELLO, inscrito no CPF/MF sob o nº 
002.844.698-40, e seu cônjuge ROSALY FACIOLI HOMEM DE MELLO, inscrita no CPF/MF sob o nº 350..712.066.68; NEIDE CARNICELLI HOMEM DE MELLO, inscrita no CPF/MF sob o nº 186.587.128-18; SONIA HOMEM 
DE MELO JUNQUEIRA, inscrita no CPF/MF sob o nº 571.243.618-34; MARIA SONIA BOZZO PRIMANTE ou MARIA SABINA BOZZO PRIMANTE, inscrita no CPF/MF sob o nº 182.727.398-44; ROSA ROSICA NACCARELLA, 
inscrita no CPF/MF sob o nº 073.799.038-45; CAMILA MORENO TEIXEIRA ALVES, inscrita no CPF/MF sob o nº 269.781.718-24; TÁCIO HOMEM DE MELLO, inscrito no CPF/MF sob o nº 025.257.808-25, e seu cônjuge 
MARIA APPARECIDA MORETO HOMEM DE MELLO, inscrita no CPF/MF sob o nº 357.773.678-01; e OBRAS SOCIAIS NOSSA SENHORA AQUIROPITA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 62.798.699/0001-34. A Dra. Mariana 
de Souza Neves Salinas, MM. Juíza de Direito da 31ª 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 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ABÍLIO TICIANELLI move em face de FABIOLA BARRETO PONTIROLLI - Processo 
nº 1008033-26.2018.8.26.0100 - Controle nº 244/2018, 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. 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 29/07/2022 às 15:30 h e se encerrará dia 01/08/2022 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 01/08/2022 às 15:31 h e se encerrará no dia 22/08/2022 às 15:30 h, onde serão aceitos lances 
com no mínimo 87,5% (oitenta e sete e meio 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 87,5% (oitenta e sete e meio 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 e 2º, do CPC, a quota parte dos coproprietários alheios a execução recairá sobre o produto da alienação do bem, sendo que os mesmos terão 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 ficará disponível no site do Leiloeiro ou será enviada por e-mail. DA REMIÇÃO - Se o executado pagar a dívida 
ou firmar acordo após a publicação deste edital, o mesmo deverá pagar ao leiloeiro o custo relativo à publicação no jornal de grande circulação. 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 50.546 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP: O Apartamento nº 101 ao 10º andar do Edifício Abílio Ticianelli, na rua Alfredo Ellis, nº 240, no 
2º subdistrito - Liberdade, ... com a área útil de 106,5200m2, área comum de 42,6525m2, mais a área correspondente a uma vaga na garagem de 27,4600m2, perfazendo a área total de 176,6325m2, correspondendo-lhe no 
terreno a fração ideal de 4,1666%. Consta na Av.09 desta matrícula a penhora exequenda do imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeada depositária a executada. Contribuinte nº 009.053.0119-6. Consta no site da 
Prefeitura de São Paulo/SP débitos inscritos na Dívida Ativa no valor de R$ 40.111,78 e débitos de IPTU para o exercício atual no valor de R$ 4.151,41 (22/06/2022). Valor da Avaliação do Imóvel: R$ 1.036.953,38 (um 
milhão, trinta e seis mil, novecentos e cinquenta e três reais e trinta e oito centavos) para junho de 2022, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. 
Débitos desta ação no valor de R$ 9.500,53 (julho/2019). São Paulo, 24 de junho de 2022. Eu, diretora/escrivã, conferi e subscrevi.
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diário de S.Paulo
Edital para APROVAÇÃO

41ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação do executado WALLACY ROSSATO, inscrito no CPF/MF sob o nº 305.899.968-27, bem como de seu cônjuge WANESSA DOS SANTOS, da executada NOARA CARINA 
POZZER BARBOSA ROSSATTO, inscrita no CPF/MF sob o nº 337.218.698-26, bem como da credora fiduciária CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.360.305/0001-04. O Dr. Regis de Castilho 
Barbosa Filho, MM. Juiz de Direito da 41ª 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 do Cumprimento de Sentença  ajuizada por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BOSQUE ANÁLIA FRANCO em face de WALLACY ROSSATO e outra - Processo nº 0074827-
12.2019.8.26.0100 (Principal nº 1131992-39.2015.8.26.0100) - Controle nº 262/2016, 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 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. 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 26/07/2022 às 14:00 h e se encerrará dia 29/07/2022 às 14:00 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 29/07/2022 às 14:01 h e se encerrará 
no dia 19/08/2022 às 14:00 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 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 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 até o início da segunda etapa, proposta por valor que não seja inferior a 60% do valor de avaliação atualizado, 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 ficará disponível no site do Leiloero 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 realize 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 DA MATRÍCULA Nº 152.588 DO 7º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO PAULO/SP - 
IMÓVEL: Apartamento nº 94, localizado no 9º andar do empreendimento denominado “Condomínio Edifício Residencial Bosques Anália Franco”, situado na rua Pantojo nº 757, no 33º Subdistrito - Alto Da Mooca, com a área 
útil de 82,040m2, área comum de 75,546m2 (já incluídas duas vagas indeterminadas na garagem) e a área total de 157,586m2, correspondendo a uma participação no terreno e coisas comuns do condomínio de 1,2878%. 
Consta no R.05 desta matrícula que o imóvel objeto desta matrícula foi alienado fiduciariamente à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF. Consta na Av.07 desta matrícula que nos autos do Cumprimento de Sentença, 
Processo nº 0019612-22-2017.8.26.0100, em trâmite na 9ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, requerida por BALBAS CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra WALLACY ROSSATTO e outros, 
foram penhorados a parte ideal (50%) dos direitos sobre o imóvel desta matrícula, sendo nomeado depositário WALLACY ROSSATO. Consta na Av.08 desta matrícula a penhora exequenda dos direitos sobre o imóvel objeto 
desta matrícula, sendo nomeados depositários os executados. Contribuinte nº 052.357.0630-7. Consta no site da Prefeitura de São Paulo/SP débitos na Dívida Ativa no valor de R$ e débitos de IPTU para o exercício atual 
no valor de R$ 2.614,55 (15/06/2022). Valor da Avaliação do Imóvel: R$ 598.000,00 (quinhentos e noventa e oito mil reais) para março de 2022, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela 
de atualização monetária do TJ/SP. Débito desta ação no valor de R$ 124.355,15 (05/11/2020). São Paulo, 20 de junho de 2022. Eu, diretor/diretora, conferi.
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5ª Vara Cível do Foro da Comarca de São Caetano do Sul/SP

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação da executada e depositária MALIVAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.584.229/0001-98. Dr. Dagoberto Jeronimo do 
Nascimento, MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível do Foro da Comarca de São Caetano do Sul/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 EDIFICIO ALL PARK em face de MALIVAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA - 
Processo nº 1009641-22.2018.8.26.0565 - Controle nº 1511/2018, 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 dos 
bens 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 26/07/2022 às 16:00 h e se encerrará dia 29/07/2022 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 29/07/2022 às 16:01 h e se encerrará no dia 19/08/2022 às 16:00 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 IMÓVEL - No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do imóvel 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 imóvel 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 
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 39.383 DO 1º 
CARTÓRIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SÃO CAETANO DO SUL/SP: A UNIDADE AUTÔNOMA DESIGNADA APARTAMENTO N° 07, LOCALIZADO NO ANDAR TÉRREO DO EDIFÍCIO ALL PARK, SITUADO NA 
ALAMEDA CONDE DE PORTO ALEGRE, N° 411, nesta Cidade, Comarca e Primeira Circunscrição Imobiliária, com a área real privativa de 139,2300m2, a área real comum de divisão não proporcional de 9,9000m2 (incluído o direito 
de uso e guarda de um (01) veículo de passeio) a área real comum de divisão proporcional de 45,1210m2, a área total real construída de 194,2510m2, e a fração ideal de 2,0299543% no terreno e demais coisas de uso comum 
do edifício. Tomando-se por base o alinhamento da Alameda Conde de Porto Alegre e de quem desta, olhar para o edifício, faz frente, parte para o apartamento 05, e parte para o hall social, e confronta, do lado direito, com o 
apartamento 08, do lado esquerdo e fundos com as paredes divisórias lateral esquerda e de fundos respectivamente. É composto de uma (01) suíte, um dormitório, banheiro completo, corredor de circulação interna, sala de 
estar e jantar, cozinha, área de serviço e terraço gourmet. Consta na Av.04 desta matrícula que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, Processo nº 0005488-58.2012.8.26.0174, em trâmite na 2ª Vara Cível da 
Comarca de Vitória/PR, requerida por ARLETE TEREZINHA BAZZO PACHECO DOS SANTOS contra MALIVAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, foi penhorado o imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeada depositária 
a executada. Consta na Av.05 desta matrícula a penhora exequenda do imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeada depositária a executada. Contribuinte nº 10-038-0015 (todo o prédio). Valor da Avaliação do 
Imóvel: R$ 541.981,56 (Quinhentos e quarenta e um mil, novecentos e oitenta e um reais e cinquenta e seis centavos) para junho de 2022, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de 
atualização monetária do TJ/SP. Débitos desta ação no valor de R$ 97.139,17 (fevereiro/2022). São Caetano do Sul, 21 de junho de 2022. Eu, diretor/diretora, conferi.

5 COL X 10 CM

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1006777-74.2019.8.26.0565 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara 
Cível, do Foro de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, Dr(a). Daniela Anholeto Valbao Pinheiro Lima, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a(o) TATIANA REGINA ZEGGIO, Brasileira, CPF 281.753.168-02, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento 
Comum Cível por parte de Akl Comercial Eletrica Importação e Exportação Ltda e outros, alegando em síntese que firmou 
contrato de prestação de serviços de consultoria tributária com a parte requerida e que esta não o prestou nos termos 
pactuados. 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 Caetano do 
Sul, aos 22 de junho de 2022.      P-14e15/07

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1035394-29.2021.8.26.0224 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara 
Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). Beatriz de Souza Cabezas, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ANUÁRIOS 
BRASIL EDITORA, GUIAS, REVISTAS E INTERNET LTDA., CNPJ nº 33.483.691/0001-80, que lhe foi proposta Ação Indenizatória 
por parte de WAIG INDUSTRIAL LTDA., obje�vando declarar inexistentes os débitos dos protestos cobrado pela Ré, nº 
40022616 (protocolo 0005-05/08/2021/27) e nº 400226(protocolo 0001-17/08/2021/06) ambas no 2º Tab. De Protestos e 
Letras de Títulos de Guarulhos, bem como, a condenação na repe�ção de débito cobrado em dobro, além do pagamento no 
valor de R$ 10.000,00 a �tulo de Danos Morais. Estando a ré em lugar ignorado, expede-se edital para que conteste e requeira 
provas cabíveis em 15 dias úteis após o prazo do presente edital. 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. Ficando adver�do de que no caso de 
revelia será nomeado curador especial. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. SP. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de Guarulhos, aos 05 de julho de 2022.    P-14e15/07
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diário de S.Paulo
Edital para APROVAÇÃO

5ª Vara Cível do Foro da Comarca de São José dos Campos/SP

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação de ITALO GIOVANI GARBI, inscrito no CPF/MF sob o nº 379.612.998-66; MARCELO IGNACIO FARIA, inscrito no CPF/MF sob o nº 247.925.968-40; e sua mulher REJANE 
SILVA FARIA, inscrita no CPF/MF sob o nº 109.858.158-09; LEANDRO DE OLIVEIRA E SILVA, inscrito no CPF/MF sob o nº 294.954.928-40; VERA LUCIA DA SILVA, inscrita no CPF/MF sob o nº 088.590.478-89; REGINA 
APARECIDA DA SILVA, inscrita no CPF/MF sob o nº 048.056.808-14; e seu marido JOSÉ SILVA DOS SANTOS, inscrito no CPF/MF sob o nº 000.452.578-76. A Dra. Ana Paula Theodosio de Carvalho, MM. Juíza de Direito 
da 5ª Vara Cível do Foro da Comarca de São José dos Campos - 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 ITALO GIOVANI GARBI em face de VERA LUCIA DA SILVA e Outros – Processo nº 0023264-03.2019.8.26.0577 – controle nº 532/2017, 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. DA VISITAÇÃO - As visitas deverão ser agendadas 
via e-mail visitacao@megaleiloes.com.br, cabendo ao responsável pela guarda autorizar o ingresso dos interessados. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 
1º Leilão terá início no dia 29/07/2022 às 14:00 h e se encerrará dia 01/08/2022 às 14:00 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 01/08/2022 às 14:01 h e se encerrará no dia 22/08/2022 às 14:00 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. DA PREFERÊNCIA - Nos termos do artigo 843, § 1º, do Código de Processo Civil, os coproprietários terão 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 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 7.201 DO 1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/
SP – Um lote de terreno, sem benfeitorias, com a área de 250,00 ms (duzentos e cinquenta metros quadrados), sob nº 27 (vinte e sete), da quadra 38 (trinta e oito), situado com frente para a Rua Baependi, ex rua 08 (oito), 
do loteamento denominado Jardim Ismenia, localizado este no bairro do Tatetuba, medindo 10,00 ms (dez metros) de frente, igual medida nos fundos, por 25,00 ms (vinte e cinco metros) da frente aos fundos, em ambos os 
lados, confrontando pela frente, com a rua de sua situação, pelos fundos, com o lote nº 02 (dois) pelo lado direito, no sentido de quem do terreno olha para a via pública, com o lote nº 26 (vinte e seis), e pelo lado esquerdo, no 
mesmo sentido, com o lote nº 28 (vinte e oito), todos da mesma quadra. Consta na Av.02 desta matrícula a construção de um prédio residencial que recebeu o nº 250 da Rua Baependi. Contribuinte nº 52.0021.0026.0000 
(Conf. av. 03). Valor da Avaliação: R$ 524.343,47 (Quinhentos e vinte e quatro mil, trezentos e quarenta e três reais e quarenta e sete centavos) para fevereiro de 2022, que será atualizado até a data da 
alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP.   São José dos Campos, 21 de junho Eu, diretor/diretora, conferi.

5 COL X 9 CM

diário de S.Paulo
Edital para APROVAÇÃO

8ª Vara Cível do Foro da Comarca de São Bernardo do Campo/SP

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação do executado Espólio de MARIA LUIZA WERNECK DA COSTA AGUIAR, na pessoa da administradora provisória REJANE ELIETE DE ANDRADE AZEVEDO, inscrita no CPF/
MF sob o nº 612.551.490-00. O Dr. Gustavo Dall’Olio, MM. Juiz de Direito da 8ª Vara da Civil do Foro da Comarca de São Bernardo do Campo/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 CONDOMÍNIO PRÍNCIPE DA PAZ em face do Espólio de MARIA LUIZA 
WERNECK DA COSTA AGUIAR - processo nº 0002241-69.2021.8.26.0564 (Principal nº 1003660-15.2018.8.26.0564) controle nº 229/2018, 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 oficial 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 
realizada por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 26/07/2022 às 15:30 h e se encerrará dia 29/07/2022 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 29/07/2022 às 15:31 h e se encerrará no dia 19/08/2022 
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 – 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 débitos de IPTU e demais taxas e impostos, 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 OFICIAL, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do imóvel. A comissão devida ao Leiloeiro Oficial 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 Oficial deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro) horas a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito judicial nos autos, que ficará disponível 
no site do leiloeiro oficial 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 113.861 DO 1º OFICIAL 
DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP – IMÓVEL: Apartamento Duplex nº 31, localizado no terceiro pavimento superior e na cobertura, do empreendimento denominado “Condomínio Residencial 
Príncipe da Paz”, com acesso pelo nº 184 da Rua Amparo; contém no 3º pavimento: sala com varanda, quatro dormitórios, sendo dois do tipo suíte com banho privativo e armário, banho, cozinha, corredor, área de serviço e 
escada privativa interna, e na cobertura contém W.C. chuveiro, adega, depósito de uso e acessórios; depósito de material de limipeza; circulação, área descoberta, dependências interligadas ao terceiro pavimento através de 
escada privativa interna; possui a área privativa coberta padrão real de 153,130m2, área privativa coberta de padrão diferente ou descoberta real de 136,520m2, incluindo a varanda com acesso pela sala do apartamento, área 
descoberta localizada na cobertura e as vagas de garagem simples, vinculadas sob os nºs 01, 02 e 03 localizadas no 1º subsolo, com capacidade para a guarda de 01 veículo de passeio, em cada uma, de porte pequeno padrão 
nacional, utilizada sem o auxílio de manobrista, o que soma a área privativa total real de 289,650m2; área comum de divisão não proporcional real de 52,522m2; área comum de divisão proporcional coberta padrão real de 
29,195m2, área comum de divisão proporcional coberta de padrão diferente ou descoberta real de 64,974m2, total de 94,169m2 e que perfaz uma área comum total real de 146,691m2, que totaliza a área real da unidade de 
436,341m2 equivalente a uma fração de 15,1134% no terreno e nas parte de propriedade e uso comum do domínio. Contribuinte nº 006.028.138.010 (conf. Av.1). Consta às fls. 137 dos autos, débitos de IPTU de 2017 à 
2022 no valor de R$ 38.064,67 (28/04/2022). Valor da Avaliação do Imóvel: R$ 860.000,00 (oitocentos e sessenta mil reais) para abril de 2022, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de 
atualização monetária do TJ/SP. Débitos desta ação no valor de R$ 55.430,30 (fevereiro/2021).  São Bernardo do Campo, 21 de junho de 2022. Eu  diretor/diretora, conferi.

5 COL X 10 CM

diário de S.Paulo
Edital para APROVAÇÃO

5ª Vara Cível do Foro da Comarca de São José dos Campos/SP

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação de ITALO GIOVANI GARBI, inscrito no CPF/MF sob o nº 379.612.998-66; MARCELO IGNACIO FARIA, inscrito no CPF/MF sob o nº 247.925.968-40; e sua mulher REJANE 
SILVA FARIA, inscrita no CPF/MF sob o nº 109.858.158-09; LEANDRO DE OLIVEIRA E SILVA, inscrito no CPF/MF sob o nº 294.954.928-40; VERA LUCIA DA SILVA, inscrita no CPF/MF sob o nº 088.590.478-89; REGINA 
APARECIDA DA SILVA, inscrita no CPF/MF sob o nº 048.056.808-14; e seu marido JOSÉ SILVA DOS SANTOS, inscrito no CPF/MF sob o nº 000.452.578-76. A Dra. Ana Paula Theodosio de Carvalho, MM. Juíza de Direito 
da 5ª Vara Cível do Foro da Comarca de São José dos Campos - 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 ITALO GIOVANI GARBI em face de VERA LUCIA DA SILVA e Outros – Processo nº 0023264-03.2019.8.26.0577 – controle nº 532/2017, 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. DA VISITAÇÃO - As visitas deverão ser agendadas 
via e-mail visitacao@megaleiloes.com.br, cabendo ao responsável pela guarda autorizar o ingresso dos interessados. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 
1º Leilão terá início no dia 29/07/2022 às 14:00 h e se encerrará dia 01/08/2022 às 14:00 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 01/08/2022 às 14:01 h e se encerrará no dia 22/08/2022 às 14:00 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. DA PREFERÊNCIA - Nos termos do artigo 843, § 1º, do Código de Processo Civil, os coproprietários terão 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 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 7.201 DO 1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/
SP – Um lote de terreno, sem benfeitorias, com a área de 250,00 ms (duzentos e cinquenta metros quadrados), sob nº 27 (vinte e sete), da quadra 38 (trinta e oito), situado com frente para a Rua Baependi, ex rua 08 (oito), 
do loteamento denominado Jardim Ismenia, localizado este no bairro do Tatetuba, medindo 10,00 ms (dez metros) de frente, igual medida nos fundos, por 25,00 ms (vinte e cinco metros) da frente aos fundos, em ambos os 
lados, confrontando pela frente, com a rua de sua situação, pelos fundos, com o lote nº 02 (dois) pelo lado direito, no sentido de quem do terreno olha para a via pública, com o lote nº 26 (vinte e seis), e pelo lado esquerdo, no 
mesmo sentido, com o lote nº 28 (vinte e oito), todos da mesma quadra. Consta na Av.02 desta matrícula a construção de um prédio residencial que recebeu o nº 250 da Rua Baependi. Contribuinte nº 52.0021.0026.0000 
(Conf. av. 03). Valor da Avaliação: R$ 524.343,47 (Quinhentos e vinte e quatro mil, trezentos e quarenta e três reais e quarenta e sete centavos) para fevereiro de 2022, que será atualizado até a data da 
alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP.   São José dos Campos, 21 de junho Eu, diretor/diretora, conferi.

5 COL X 9 CM

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0201856-89.2012.8.26.0100. O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 33ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Douglas Iecco Ravacci, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Ornato Acessórios de Luxo Ltda 
(CNPJ: 002.651.871/0001-09), na pessoa de seu representante legal, e Solange Ruegenber (CPF: 
052.115.488-09) que Banco Bradesco S/A lhe ajuizou Ação de Execução, da quantia de R$ 
15.348,13 (09/2012), representada pela Cédula de Crédito Bancário Conta Garantida Renovação 
Automática Aval PJ. Estando os executados em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 03 
dias, a fluir dos 20 dias supra, paguem o débito atualizado, custas, despesas processuais e 
honorários advocatícios, sob pena de converter-se em penhora o arresto procedido, 
independentemente de termo, sobre ativos financeiros de Solange Ruegenber, no valor de R$ 
206,44(11/2013). Convertido, terão os executados 15 dias, independente de nova intimação, para 
oferecer embargos. O prazo para embargos são de 15 dias, após o decurso do prazo do presente 
edital. Não sendo oferecido embargos, será nomeado curador especial nos termos do art. 257, IV, 
CPC. Se Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

DIARIO DE SÃO PAULO – 15 E 16/07/2022 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001449-25.2018.8.26.0008. A MM. 
Juíza de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dra. 
MÁRCIA CARDOSO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a T B B Cargo Ltda, CNPJ: 
04.956.556/0001-07, na pessoa de seu representante legal, que lhe foi proposta uma ação de 
Monitória, bem como em face de Ingrid Todescatto Frizon por parte de Banco Bradesco S/A, para 
cobrança da quantia de R$ 308.062,91 (08/02/2018), decorrente da Cédula de Crédito Bancário 
Capital de Giro Flex, perante a agência 3393 do Banco autor, conta corrente 69081. Encontrando-
se o corréu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os 
atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do 
prazo do presente edital, efetue o pagamento da quantia acima referida, devidamente atualizada, e 
efetue o pagamento de honorários advocatícios de 5% do valor da causa, ou apresente embargos 
ao mandado monitório, nos termos do artigo 701, caput, do NCPC. A inércia conduzirá à 
constituição, de pleno direito, de título executivo judicial, autorizando a execução, nos termos do 
artigo 701, § 2º, do NCPC, sendo que, para essa hipótese, os honorários serão fixados em dez por 
cento do valor do débito. Não sendo apresentado embargos, o corréu será considerado revel, caso 
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 13 de junho de 2022. 

  Diário de São Paulo – 14 e 15/07/2022 
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6ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE CAMPINAS/SP 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO. Art. 887, § 3º/CPC. EDITAL DE PRAÇA 
JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 6ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE CAMPI-
NAS. Processo: nº 1002186-98.2018.8.26.0114. Executados: executado(s) RENATA BEATRIS BUENO, NATURAL BA-
LANCE COMÉRCIO DE COSMÉTICOS EIRELI, FERNANDO MANOEL MENESES. NUA-PROPRIEDADE - PARTE 
IDEAL (5%) - Imóvel em Jardim Andrade. Rua Dr. Antonio Ignácio Pupo, nº 95, Pedreira/SP - Contribuinte nº não cons-
ta. Descrição completa na Matrícula nº 22.364 do 01ª CRI de Pedreira/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 9.000,00 - 
Lance mínimo na 2ª praça: R$ 5.400,00 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS 
- 1ª Praça começa em 05/08/2022 às 13h30min, e termina em 09/08/2022 às 13h30min; 2ª Praça começa em 
09/08/2022 às 13h31min, e termina em 29/08/2022 às 13h30min. Ficam os executado(s) RENATA BEATRIS BUENO, 
NATURAL BALANCE COMÉRCIO DE COSMÉTICOS EIRELI, FERNANDO MANOEL MENE-
SES, coproprietário(a) BENEDITA BUENO FERREIRA, ANTONIO APPARECIDO BUENO, JOEL BUENO, SÉRGIO 
VANDERLEI BUENO, MARIA ELI BUENO, LIBERATA APARECIDA BUENO, MARIA HELENA JEFFERYS, ANDREIA 
APARECIDA BUENO NIERO, VANESSA DE FATIMA BUENO, ANDRÉ RICARDO LIMA BUENO, KARINE ANDREZZA 
LIMA BUENO, PRISCILA DE ANDRÉIA BUENO FEITOSA, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), bem 
como os credores CMF SECURITIZADORA S.A, VANILCE APARECIDA DOS SANTOS SILVA, KATIA APARECIDA 
NUNES, usufrutuário(a) GERALDA AUGUSTO BUENO; e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, 
caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 04/12/2020. 
 
  

  

 

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 

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

2ª VARA DE REGISTROS PÚBLICOS DO FORO CENTRAL CÍVEL/SP 
EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1034291-05.2020.8.26.0100 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Vivian 
Labruna Catapani, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Augusto de andrade, Carlos Henrique Hardt, Athie Alfares, 
na pessoa de Jorge Eduardo Libonati, Augusto Gomes de Andrade, Edson Mendonça Faria, Raul Carlos da Silva 
Cleto, Antec. Espólio de Surahia Molina, pelo inv. Cláudio Molina, Romeu Ievorlino, Teresinha Licon Ievorlino, 
réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que CABRU 
INVESTIMENTOS LTDA ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando declaração de domínio sobre Imóvel localizado na 
Avenida Ibiúna nº 24, antiga Avenida General Ozório, e Rua Julio Colaço, nºs 83 e 85, parte dos lotes 217 e 218 da qua-
dra 25, Vila Matilde, São Paulo -SP., alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o 
presente edital para citação dos supramencionados para contestarem no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o 
prazo de 20 (vinte) dias da publicação deste edital. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em 
que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 
14/07/2022. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE BERNARDES
EXTRATO TOMADA DE PREÇOS Nº. 013/2022  PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 1.987/2022 DATA DA ABERTURA DO 
CERTAME: 03/08/2022, às 09:00 horas. DATA DO CADASTRAMENTO (CRC): até às 13:00 horas, do dia 29/07/2022. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A CONSTRUÇÃO DO CEN-
TRO DE CONVIVÊNCIA NO ENDEREÇO, RUA RICARDO PÁTARO, S/N, RESIDENCIAL CRISTAL, MUNICÍPIO DE PRESIDENTE 
BERNARDES/SP. O Edital deverá ser retirado exclusivamente no site da Prefeitura Municipal de Presidente Bernardes-SP 
www.presidentebernardes.sp.gov.br/licitacao. Caso haja algum pedido de esclarecimento do edital, este deverá ser feito 
exclusivamente por e-mail: licitacao.bernardes@gmail.com Havendo impugnação, as razões deverão ser protocoladas 
em 02 (duas) vias originais, na Divisão de Administração e Planejamento, sito à Rua Cel. José Soares Marcondes, 330 – 
Centro – Presidente Bernardes/SP, no horário de expediente, ou seja, das 07:00 às 13:00 horas, observados os prazos 
legais.  Presidente Bernardes-SP, 13 de julho de 2.022.  REGINALDO LUIZ ERNESTO CARDILO PREFEITO MUNICIPAL
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SÃO MARCOS COMÉRCIO E SERVIÇOS S/A
CNPJ nº 60.543.048/0001-78 – NIRE 35-3.0051744.0

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convidados os acionistas desta sociedade a se reunirem em Assem-
bleia Geral Ordinária e Extraordinária, no dia 20 de julho de 2022, às 16h, 
em sua sede social, na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Estrada 
da Aldeinha, nº 525, sala 05, Alphaville, Barueri/SP; com a finalidade de 
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: Em Assembleia Geral Ordinária: 
(a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Ba-
lanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras da Companhia, 
referente ao exercício social findo em 31/12/2021; e em Assembleia Geral 
Extraordinária: (a) deliberar sobre a eleição da Diretoria definitiva da Com-
panhia para o próximo mandato de 3 (três) anos; (b) consolidar o estatuto 
social da Companhia; e (c) outros assuntos de interesse da Companhia. Os 
documentos pertinentes às deliberações estão à disposição na sede da Com-
panhia.

Barueri (SP), 07 de julho de 2022. A Diretoria.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - Processo Digital nº: 0025013-37.2019.8.26.0001 - Classe: Assunto: Cumprimento de
sentença - Espécies de Títulos de Crédito Exequente: Otto Baumgart Indústria e Comércio S/A e outro -
Executado: Kaely Comércio de Impermeabilizantes Eireli. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 0025013-37.2019.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional I -
Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). DANIELA CLAUDIA HERRERA XIMENES, na forma da Lei, etc. Faz Saber
a Kaely Comércio de Impermeabilizantes Eireli, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 62.438.643/
0001-79, atualmente em lugar incerto e não sabido, que deverá pagar a dívida no valor de R$36.828,22 (dezembro/
2019), que deverá ser atualizada até a data do efetivo pagamento, na forma do art. 523 do CPC. a) PRAZO: O
prazo para pagamento é de 15 (quinze) dias, art. 523 do CPC; b) Transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário,
inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação,
apresente, nos próprios autos, sua impugnação (Art. 525); c) Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo, o
débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários de advogado de 10% (dez por
cento). Será expedido desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação; d)
Efetuado o pagamento parcial no prazo, a multa e os honorários previstos incidirão sobre o restante. 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 São Paulo, aos 17 de fevereiro de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1034088-
14.2018.8.26.0100 (U-507). A Dra. Juliana Forster Fulfaro, MM. Juíza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos,
do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a
Mateus Rocha Viana e s/m. Doracy Correa Fernandes Viana, William Kennet Brant, rep. do Espº de Jaseps Neihausens
ou Jaseps Neihauzens, Sebastiana Marina Brant, herdeira de Jaseps Neihausens ou Jaseps Neihauzens e de
Mariclaire Brant, ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados
forem, herdeiros e/ou sucessores, que Fernando Jorge da Costa, Silvana Maria Alberton da Costa e Vicentina Maria
da Costa ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio do imóvel localizado na Rua Alessandro
Scarlatti, nº 15, Vila Léo, Capela do Socorro, São Paulo-SP, com área de 199,71m², contribuinte nº 165.412.0038-
5, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação
dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias úteis, contestem
o feito. 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.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0059104-52.2012.8.26.0114 O(A) MM. Ju-
iz(a) de Direito da 10ª Vara Cível, do Foro de Campinas, Estado de São Paulo, MAURICIO SIMOES DE 
ALMEIDA BOTELHO SILVA, na forma da Lei, etc. Faz saber a LIBERTTAS COMUNICACAO E MAR-
KETING LTDA., devidamente inscrita no CNPJ/MF de nº 08.012.028/0001-50, JOÃO BATISTA DUQUE, 
brasileiro, casado, administrador, devidamente inscrito no CPF/MF sob o nº 121.258.906-82, NADIR AL-
VARENGA DUQUE, brasileira, casada, assistente social, devidamente inscrito no CPF/MF sob o nº 
667.516.916-53, e a, ALINE ALVARENGA DUQUE, brasileira, solteira, empresária, devidamente inscrito 
no CPF/MF sob o nº 065.236.876-00, que, BANCO DO BRASIL S/A, ajuizou Ação Monitória, objetivando 
a cobrança da quantia de R$ R$ 161.660,27 (cento e sessenta e um mil e seiscentos e sessenta reais e 
vinte e sete centavos), referente ao contrato bancário. Estando os réus em local ignorado, foi expedido o 
presente edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, paguem o "quantum" reclamado ou 
ofereçam embargos, sob pena de não o fazendo, constituir-se em título executivo judicial a inicial preten-
dida. Em 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 Campinas, aos 29 de abril de 2022. 

CULTURA

Edital nº 13/2022/SMC/CFOC/SFA - 40ª EDIÇÃO DO 
PROGRAMA MUNICIPAL DE FOMENTO AO TEATRO 

PARA A CIDADE DE SÃO PAULO
Processo SEI n°: 6025.2022/0001494-5
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, por meio da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE CULTURA, abre procedimento de chamamento público para a 
40ª EDIÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE FOMENTO AO TEATRO DA 
CIDADE DE SÃO PAULO, cujas inscrições estarão abertas no período 
compreendido entre o dia 15/07/2022 até às vinte e três horas e cinquenta e 
nove minutos de 15/08/2022. Deverão ser observadas as regras deste Edital, da 
Lei Municipal nº 13.279 de 08 de janeiro de 2002, observando-se ainda, as regras 
do Decreto Municipal nº 57.575/2016, Decreto 51.300/2010 e da Lei Federal 
nº 13.019/2014 e da portaria SMC Nº 286/SMC/2019 no que couber, além 
deste Edital.
DO OBJETO DO EDITAL
O presente edital tem por finalidade, nos termos do artigo 1º da Lei Municipal 
nº 13.279/2002, selecionar e apoiar a manutenção e criação de projetos de 
trabalho continuado de pesquisa e produção teatral.
A pesquisa mencionada no item anterior se refere às práticas dramatúrgicas ou 
cênicas, mas não se aplica à pesquisa teórica restrita à elaboração de ensaios, 
teses, monografias e semelhantes, com exceção daquela que se integra 
organicamente ao projeto artístico.
Da justificativa: O Programa Municipal de Fomento ao Teatro previsto na Lei 
Municipal nº 13.279/2002 busca apoiar e fomentar projetos que possuem trabalho 
continuado de pesquisa e produção teatral. Conforme previsto em lei, a Secretaria 
Municipal de Cultura deverá publicar 2 (dois) chamamentos públicos por exercício, 
sendo assim, este chamamento nº 13/2022/SMC/CFOC/SFA - 40ª Edição refere-
se ao segundo do ano de 2022.
DOS OBJETIVOS DO EDITAL
2.1 Apoiar e fomentar projetos que possuem trabalho continuado de pesquisa e 
produção teatral, promovendo cultura, através da linguagem teatral, como 
principal agente de transformação social assim como:
Consolidar o direito à cultura e diminuir as desigualdades sócio-econômico-
culturais nas diversas regiões geográficas do município de São Paulo;
Estimular o desenvolvimento e fortalecimento das expressões culturais nos 
diferentes territórios da cidade, com vistas à ampliação do acesso da população 
aos bens culturais;
Descentralizar e democratizar o acesso a recursos públicos;
Reconhecer e valorizar a diversidade, a pluralidade e a singularidade vinculadas 
às produções culturais e artísticas no município de São Paulo.
3. DO APOIO FINANCEIRO
3.1 O valor total deste edital é de R$ 8.650.000,00 (oito milhões, seiscentos e 
cinquenta mil reais), onerando a dotação orçamentária nº 25.10.13.392.3001.6.3
81.33903900.00 nos anos de 2022, 2023 e 2024.
3.2 O valor máximo que poderá ser concedido a cada projeto é de R$ 1.350.538,54 
(um milhão, trezentos e cinquenta mil, quinhentos e trinta e oito reais e 
cinquenta e quatro centavos), conforme critérios estabelecidos em lei e 
previstos no item 9 que serão analisados pela Comissão Julgadora.
3.3 Para atender ao disposto no artigo 4º da lei 13.279/2002, nesta edição serão 
selecionados até 17 (dezessete) projetos de pessoas jurídicas, de acordo com o 
item 2.1 deste edital, aqui denominadas proponentes, com sede no Município de 
São Paulo, que representem núcleos artísticos sediados e com atividade 
profissional no Município de São Paulo, respeitado o valor total de recursos 
disponíveis.
Edital na íntegra encontra-se disponível para consulta através do link 
http://smcsistemas.prefeitura.sp.gov.br/capac/.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1010868-44.2019.8.26.0005. Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial
- Duplicata. Exequente: Comercial de Pneus Roma Ltda. Executado: Auto Socorro Bianco e Resende Ltda - Renata Bianco
Spinelli. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1010868-44.2019.8.26.0005. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). PAULO DE TARSSO DA SILVA
PINTO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Auto Socorro Bianco e Resende Ltda - Renata Bianco Spinelli, CNPJ: 23.379.370/
0001-87 que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Comercial de Pneus Roma Ltda
para cobrança do valor de R$ 1.763,24 (mês 06/2019), representada de pelos serviços de alinhamento e balanceamento,
aceitando notas e emissão de duplicatas, faturas nº 36995, 37062 e 37065 (11/10/2018, 19/10/2018 e 19/10/2018).
Encontrando-se o executado em lugar incerto e não sabido, foi determinada sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo
de 03 dias, pague a dívida atualizada até a data do efetivo pagamento, acrescida dos honorários advocatícios da parte
exequente arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito ou apresente embargos em 15 dias. Caso
o(a)(s) executado(a)(s) efetue o pagamento no prazo acima assinalado, os honorários advocatícios serão reduzidos pela
metade (art. 827, § 1º, do Código de Processo Civil). No prazo para embargos, comprovando o depósito de 30% (trinta
por cento) do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá requerer
autorização do Juízo para pagar o restante do débito em até 6 parcelas mensais, corrigidas e acrescidas de juros de 1%
ao mês (art. 916 do CPC). Indeferida a proposta, seguir-se-ão os atos executivos, mantido o depósito, que será convertido
em penhora (art. 916, § 4º, do CPC). O não pagamento de qualquer das parcelas acarretará a imposição de multa de 10%
sobre o valor das prestações não pagas, o vencimento das prestações subsequentes e o reinício dos atos executivos. A
opção pelo parcelamento importa renúncia ao direito de opor embargos. Não sendo contestada a ação, o réu será
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de julho de 2022.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1002539-49.2019.8.26.0100. Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Compra
e Venda. Exequente: Valdeci Balero Lozano e outros. Executado: Ab Monteiro Construtora e Comercio Ltda - Epp. EDITAL DE
CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1002539-49.2019.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 22ª Vara Cível, do
Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Mario Chiuvite Júnior, na forma da Lei, etc. Edital de Citação. Prazo 30 dias. Processo
n° 1002539-49.2019.8.26.0100. O Dr. Mário Chiuvite Júnior, Juiz de Direito da 22ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, Faz
Saber a AB Monteiro Construtora e Comércio Ltda – EPP (CNPJ. 25.403.652/0001-06), que Valdeci Balero Lozano, Adilson
Canesso, Maria do Carmo dos Santos Lozano e Telma Camargo Canesso lhe ajuizaram ação de Execução, objetivando a quantia
de R$ 120.000,00 (dezembro de 2018), conforme previsto no § 8º da cláusula 12ª do Instrumento Particular de Compra e Venda
de Terreno. Estando a executada em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 30 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 São Paulo, aos 01
de julho de 2022.
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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 DE PINHEIROS. Processo: 
nº 0013175-48.2011.8.26.0011. Requeridos: HSU CHUNG SIN, HSU LEAN MEI WUNG. Apto nº 121, Edif Arte 3 - Av. José Galante, 800 - Parque Bairro 
Morumbi, com 220,00m² e 4 vagas. Avenida José Galante, nº800, São Paulo/SP - Contribuinte nº 17119200703. Descrição completa na Matrícula nº 
114.461 do 18º CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 1.051.767,63 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 736.237,34 (70% do valor de 
avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 05/09/2022 às 11h10min, e termina em 08/09/2022 às 11h10min; 2ª 
Praça começa em 08/09/2022 às 11h11min, e termina em 28/09/2022 às 11h10min. Ficam os requeridos HSU CHUNG SIN, HSU LEAN MEI WUNG, 
bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), credor(a) hipotecário BANCO AMERICA DO SUL 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 30/03/2015. 
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diário de S.Paulo
Edital para APROVAÇÃO

3 COL X 10 CM

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente do Diretório Regional do PROGRESSISTAS de São Paulo, nos 
termos dos artigos 9, I , 10, § 1º e § 2º e 15, § 3º, sem prejuízo de outros, do 
Estatuto Partidário, vem convocar os convencionais com direito a voto para 
comparecerem à Convenção Estadual, a ser realizada em 23 de julho de 2022, 
às 10:00 horas, de forma presencial, no auditório Juscelino Kubitscheck da As-
sembleia Legislativa do Estado, localizada na Av. Pedro Álvares Cabral, 201, 
Ibirapuera, São Paulo, SP, CEP: 04097-900, para deliberar sobre a seguinte 
ordem do dia: 1) escolha do candidato para concorrer ao cargo de governador 
do Estado de São Paulo; 2) escolha do candidato ao cargo de vice-governador; 
3) deliberação sobre formação de coligação para o cargo de governador e vice; 
4) escolha dos candidatos ao cargo de Senador da República; 5) escolha dos 
candidatos ao cargo de suplentes de Senador; 6) deliberação sobre coligação 
para o senado; 7) escolha dos candidatos ao cargo de Deputado Federal; 8) 
escolha dos candidatos ao cargo de Deputado Estadual; 9) outros assuntos re-
ferentes ao pleito eleitoral; e 10) outros assuntos de ordem legal e estatutária.

São Paulo, 13 de julho de 2022.
GUILHERME MUSSI FERREIRA 

PRESIDENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA
PROC. 112/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022 – DE-
CISÃO Eu, Bianca Francielle Kozan Lemos, Secretária de Desen-
volvimento Social, com fulcro no art. 50 do Decreto 10.024/2019, 
DECIDO pela revogação do Pregão Eletrônico nº 003/2022 – Pro-
cesso nº 112/2022 cujo objeto é “Aquisição de 02 (dois) veículos 
zero km para atender ao Centro Dia do Município de Dracena/SP, 
através do Programa “Estruturação da Rede de Serviços de Pro-
teção Social Especial”, conforme anexo I – Termo de Referência”.
Dracena 14 de Julho de 2022. BIANCA FRANCIELLE KOZAN LE-
MOS - SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. VARA DO JUIZADO ESPECIAL 
CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE OSASCO. Processo: nº 0001152-08.2018.8.26.0405. Executados: FERNANDO 
MARIO AMARAL - Veículo GM/CORSA Hatch Maxx Ano/modelo 2010/2011. Rua Michael Kalinin, nº 32C, Osasco/SP - 
Lance mínimo no 1º leilão: R$ 10.000,00(50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATA DO LEILÃO - começa 
em 02/08/2022 às 10h20min, e termina em 22/08/2022 às 10h20min. Ficam os executados FERNANDO MARIO 
AMARAL, bem como seu cônjuge, se casados for, e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não 
seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 19/11/2021. 

 
 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 2ª VARA CÍVEL DO FORO 
REGIONAL DO TATUAPÉ. Processo: nº 1005923-73.2017.8.26.0008. Executada: MARICA CRISTNA SERINI - Casa 
c/50,00m² em terreno de 200,00m² em Itaquera. Avenida Francisco de Santa Maria, nº 241, São Paulo/SP - Contribuinte nº 
150.278.0037-0. Descrição completa na Matrícula nº 125.428 do 9º CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 
431.829,20 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 259.097,52 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS 
PRAÇAS - 1ª Praça começa em 05/08/2022 às 10h00min, e termina em 10/08/2022 às 10h00min; 2ª Praça começa 
em 10/08/2022 às 10h01min, e termina em 30/08/2022 às 10h00min. Fica a executada MARICA CRISTNA SERINI, bem 
como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), os credores CRISTIANE ALMEIDA PORTELA, OBERDAN GRAÇA 
ESPERANÇA e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a 
intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 08/11/2019. 

 
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO. Processo Digital nº: 1011779-88.2017.8.26.0114. Classe: Assunto: Execução de Título
Extrajudicial - Contratos Bancários. Exequente: BANCO BRADESCO S/A. Executado: Ricardo de Souza Santos.
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1011779-88.2017.8.26.0114. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Campinas, Estado de São Paulo, Dr(a). Lucas Pereira Moraes Garcia, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) RICARDO DE SOUZA SANTOS, Brasileiro, Casado, Autônomo, CPF 251.863.578-55, que
por este Juízo, tramita de uma ação de Execução de Título Extrajudicial, movida por BANCO BRADESCO S/A. E
encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada sua INTIMAÇÃO por EDITAL, acerca da
PENHORA de ativos financeiros, no montante de R$ 323,96, podendo a parte devedora, caso queira, apresentar
embargos à penhora no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de
Campinas, aos 29 de abril de 2022

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1024149-94.2016.8.26.0224. Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial -
Contratos Bancários. Exequente: BANCO BRADESCO S.A. Executado: Caballero Industria de Confeccoes Eireli-ME e outro. EDITAL
DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1024149-94.2016.8.26.0224. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do
Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). Artur Pessôa De Melo Morais, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Caballero Indústria
de Confecções Eireli ME (CNPJ. 09.266.097/0001-53) e Bernardino Caballero Curtido (RNE. V395601-X), que Banco Bradesco S/
A lhes ajuizou ação de Execução, objetivando a quantia de R$ 65.236,51 (outubro de 2020), representada pela Cédula de Crédito
Bancário n° 10096140. Estando os executados em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra,
paguem 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 requererem 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 converter-se em penhora os arrestos procedidos sobre as quantias bloqueadas judicialmente
de R$ 1.150,96, R$ 175,94 e R$ 1.802,10. Não sendo opostos embargos a execução, 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 15 de junho de 2022.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1006795-93.2013.8.26.0278 digital SEQ L. Classe: Assunto: Execução de
Título Extrajudicial - Duplicata. Exequente: Spal Indústria Brasileira de Bebidas S/A. Executado: Crislene de Almeida
Silva. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1006795-93.2013.8.26.0278. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Itaquaquecetuba, Estado de São Paulo, Dr(a). Antenor da Silva Cápua, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a CRISLENE DE ALMEIDA SILVA, CPF 258.055.428-97, que Spal Indústria Brasileira de
Bebidas S/A lhe ajuizou ação de Execução de Título Extrajudicial, objetivando a quantia de R$ 34.098,74 (fevereiro
de 2014), representada pelas Notas Fiscais decorrentes da comercialização de bebidas. 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 Itaquaquecetuba, aos 07 de julho de 2022.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0023439-36.2019.8.26.0564. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
4ª 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) José Holanda Leal Junior (CPF. 157.527.958-42) e Nádia Dias Leal (CPF. 272.918.588-79), que nos autos
da ação de Procedimento Comum, ora em fase de Cumprimento de Sentença, ajuizado por Credicasa Preparação de
Documentos Ltda, em face de MV Imóveis Ltda (CNPJ. 10.712.775/0001-43), foi deferida a citação por edital, para que
em 15 dias, a fluir dos 30 dias supra, manifestem-se sobre o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da
empresa MV Imóveis Ltda (CNPJ. 10.712.775/0001-43), requerendo as provas cabíveis. Estando os requeridos em lugar
ignorado, expede-se edital, o qual será afixado e publicado na forma da lei. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será
nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito, nos moldes do artigo 257, IV do CPC. NADA MAIS. Dado
e passado nesta cidade de São Bernardo do Campo, aos 30 de junho de 2022.

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1015588-55.2021.8.26.0564. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 7ª Vara Cível, do Foro de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, Dr(a). FERNANDO
DE OLIVEIRA DOMINGUES LADEIRA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) GABRIELA SANTOS PECCORONI, CPF
350.685.678-25 e VINICIUS HENRIQUE CORREIA, CPF 380.415.038-10, que lhe foi proposta uma ação de
Monitória por parte de Rede Dor São Luiz S/A Assunção, para cobrança da quantia de R$ 32.556,23 (maio de 2021),
decorrente do Resumo da Conta Hospitalar - RPS /IC/NF n°45.553.107 . Encontrando-se o réu em lugar incerto e
não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO E INTIMAÇÃO, por EDITAL, para que em 15 dias, a fluir dos 30 dias
supra, paguem o débito (ficando isentos de custas processuais), acrescido de honorários advocatícios equivalentes
a 5% do valor do débito (artigo 701 do CPC), ou ofereça embargos, sob pena de converter-se o mandado inicial
em mandado executivo. 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.

7ª VARA CÍVEL CENTRAL DE SÃO PAULO. Intimação. Prazo 20 dias. Proc. nº 0045617-13.2019.8.26.0100. O Dr.
Sang Duk Kim, Juiz de Direito da 7ª Vara Cível Central de São Paulo/SP, na forma da lei, etc. Faz saber a Yan Waligora,
CPF 364.293.078-67, nos autos da Ação de Cobrança requerida por Fundação Armando Álvares Penteado, proce-
deu-se o bloqueio online de R$ 970,49 e R$ 269,95. Estando o Executado em lugar ignorado, foi determinada sua
intimação da penhora por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, ofereça impugnação, sob pena
de prosseguir o feito em seus ulteriores termos. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 3 de
março de 2022.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1052604-14.2020.8.26.0100. Classe: Assunto: Procedimento Comum
Cível - Títulos de Crédito. Requerente: Ingioli Comércio de Hortifruti Granjeiro Ltda. Requerido: Gildate G M Junior
Alimentos. Edital de Citação. Prazo: 20 dias. Processo nº 1052604-14.2020.8.26.0100. A Dra. Ana Lúcia Xavier
Goldman, Juíza de Direito da 28ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, Faz Saber a Gildate G M Júnior Alimentos
(CNPJ. 13.738.812/0001-80), que Ingioli Comércio de Hortifrúti Granjeiro Ltda lhe ajuizou ação de Cobrança, de
Procedimento Comum, objetivando a quantia de R$ 13.000,00 (junho de 2020), decorrente da Nota Fiscal n° 17.
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 São Paulo, aos 01 de julho de 2022.

EDITAL DE INTIMAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Processo Digital nº: 0007176-43.2022.8.26.0007. Classe: Assunto:
Cumprimento de sentença - Prestação de Serviços. Exequente: Colégio Pro Saber Bio S/s Ltda. Executado: Jussara de Jesus Leite
da Silva. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0007176-43.2022.8.26.0007. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 2ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Sueli Juarez Alonso, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a(o) JUSSARA DE JESUS LEITE DA SILVA, Brasileira, RG 442057921, CPF 324.181.398-32, com endereço à Avenida Jose
Rodrigues Santarem, 738, Parque Colonial, CEP 03968-010, São Paulo - SP que por este Juízo, tramita de uma ação de
Cumprimento de sentença, movida por Colégio Pro Saber Bio S/s Ltda. 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 e R$ 4.932,58 (maio de 2022), 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 06 de julho de 2022.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1020389-82.2020.8.26.0003. Classe: Assunto: Procedimento Comum Cível - Fornecimento
de Energia Elétrica. Requerente: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. Requerido: Davik Utilidades Domesticas
Ltda Epp, na pessoa de Crispina B do Rosário ou Ricardo José S Conceição. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO
Nº 1020389-82.2020.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São
Paulo, Dr(a). MICHELLE FABIOLA DITTERT PUPULIM, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Davik Utilidades Domesticas Ltda Ltda
(ou Davik Utilidades Domésticas Ltda EPP), CNPJ. 58.903.741/0001-62, que Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo
S/A lhe ajuizou ação de Cobrança, de Procedimento Comum, objetivando a quantia de R$ 22.215,48 (novembro de 2020),
decorrente da relação de fornecimento de energia elétrica (Instalação n° 44446276 e número 0166239). 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 edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 07 de julho de 2022.

3ª Vara da Família e Sucessões do Foro Central da Capital/SP. Processo 1117954-12.2021.8.26.0100 - Curatela - Nomeação -
M.M.M.M. - Posto isso, acolho o pedido para decretar a INTERDIÇÃO de TEREZA CAROLINA MANTELLI, RG 220789332, CPF
18122741819, com endereço à Redencao, 362, Apto 31, Chacara Tatuape, CEP 03060-010, São Paulo - SP, nascida em 16/10/
1970, filha de Domingos Mantelli e Terezinha Maia Mantelli, portadora de retardo mental leve (F70, CID10) associado a transtorno
afetivo bipolar (F31, CID10), afetando os atos da vida civil relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, nomeando-
lhe curadora MARIA MÔNICA MANTELLI MARTINEZ, Advogada, RG 22.078.924-1, CPF 181.227.388-69, Nascido/Nascida 09/
09/1972, PRAÇA ANTÔNIO PRADO 5 º ANDAR - CONJUNTO 5, 33, CENTRO, CEP 01010-010, São Paulo - SP.

                 02 + 15 + 29 / 07 / 2022

EDITAL DE INTIMAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Processo Digital nº: 0002965-79.2022.8.26.0001. Clas-
se: Assunto: Cumprimento de sentença - Contratos Bancários. Exequente: OLIMPIO DE AZEVEDO ADVOGADOS.
Executado: Alexey Evangelos Tsiftzoglou. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0002965-
79.2022.8.26.0001. 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 ALEXEY EVANGELOS TSIFTZOGLOU,
CPF 166.489.088-23, que por este Juízo tramita, nos autos da ação monitória sob nº 0025772-45.2012.8.26.0001,
o presente Cumprimento de Sentença movido por OLIMPIO DE AZEVEDO ADVOGADOS. Encontrando-se o execu-
tado 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$ 4.731,87 (Fevereiro/2022), atualizada até a data do depósito, 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. Não efetuado o pagamento, indepen-
dentemente de nova intimação, o credor poderá  indicar bens à penhora. 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: 0028914-07.2019.8.26.0100. Classe: Assunto: Incidente de Desconsideração
de Personalidade Jurídica - Transação. Requerente: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A. Requerido:
Aguinaldo Castelhano e outro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0028914-07.2019.8.26.0100.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 32ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). FABIO DE SOUZA
PIMENTA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Aguinaldo Castelhano (CPF. 251.226.248-01) e Maria Suelene Pavão
(CPF. 005.912.078-93), que nos autos da ação de Execução, ajuizada por Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de
São Paulo S/A, em face de Magnstamp Indústria de Estampados e Usinagem Ltda (CNPJ. 06.072.665/0001-97), foi
deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, manifestem-se sobre o pedido de
desconsideração da personalidade jurídica da empresa Magnstamp Indústria de Estampados e Usinagem Ltda
(CNPJ. 06.072.665/0001-97), requerendo as provas cabíveis. Estando os requeridos em lugar ignorado, expede-
se edital,o qual será afixado e publicado na forma da lei. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado
curador especial e dado regular prosseguimento ao feito, nos moldes do artigo 257, IV do CPC. NADA MAIS. Dado
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 28 de junho de 2022

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1015040-40.2016.8.26.0100. Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Espécies
de Contratos. Exequente: Itaú Unibanco S.A. Executado: Patmos Distribuidora de Alimentos Ltda e outros. EDITAL DE CITAÇÃO
- PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1015040-40.2016.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 36ª Vara Cível, do Foro Central
Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Thania Pereira Teixeira De Carvalho Cardin, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a EMANOEL SILVA
DE SOUSA, CPF 175.167.118-61, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Itaú Unibanco
S.A, objetivando a quantia de R$ 424.736,23 (março de 2022), representada pela Cédula de Crédito Bancário - Abertura de Crédito
em Conta Corrente (LIS - Limite Itaú para Saque PJ). 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 edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 30 de junho de 2022.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1122427-41.2021.8.26.0100. Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial -
Contratos Bancários. Exequente: BANCO SAFRA S/A. Executado: Fantastik Vestuario Eireli e outro. Edital de Citação e Intimação.
Prazo 20 dias. Processo n° 1122427-41.2021.8.26.0100. O Dr. Márcio Teixeira Laranjo, Juiz de Direito da 21ª Vara Cível do Foro
Central da Capital/SP, Faz Saber a Fantastik Vestuário Eireli (CNPJ. 35.230.204/0001-01) e Waleed Habib (CPF. 701.994.836-71),
que Banco Safra S/A lhes ajuizou ação de Execução, objetivando a quantia de R$ 137.850,50 (abril de 2022), representada pela
Cédula de Crédito Bancário (Mútuo) Operação n° 004022450. Estando os executados em lugar ignorado, expede-se edital, para
que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, paguem 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 requererem 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 converter-se em penhora o arresto procedido sobre a quantia
bloqueada judicialmente de R$ 1.012,10. 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 São Paulo, aos 01
de julho de 2022.
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