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diário de S.Paulo
Edital para APROVAÇÃO

2ª Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros/SP

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO de intimação da executada e depositária MICHELLE DE OLIVEIRA, inscrita no CPF/MF sob o nº 418.704.708-50; bem como seu cônjuge se casada for; e do interessado MARCOS PAULO 
TEIXEIRA, inscrito no CPF/MF sob o nº 219.333.348-35. A Dra. Andrea Ferraz Musa, MM. Juíza de Direito da 2ª 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 do Cumprimento de sentença ajuizado por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ALAMEDA DOS MÚSICOS em 
face de MICHELLE DE OLIVEIRA - Processo nº 1001234-45.2015.8.26.0011/01 - Controle nº 175/2015, 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 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 01/08/2022 às 14:00 h e se encerrará dia 04/08/2022 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 04/08/2022 às 14:01 h e se encerrará no dia 24/08/2022 
às 14:00 h, onde serão aceitos lances com no mínimo 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, 
matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM - No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do 
valor da avaliação judicial, que será atualizada até a data da alienação judicial. DOS LANCES - Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS - Eventuais ônus sobre 
o imóvel correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos de IPTU e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. Eventuais 
débitos de condomínio pendentes e não pagos por meio desta ação judicial deverão ser suportados pelo arrematante. 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 ser 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 judicial nos autos, 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 142.349 DO 18º CARTÓRIO DE REGISTRO 
DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP: IMÓVEL – O APARTAMENTO N° 97, localizado no 9º andar do EDIFÍCIO TOM - (Bloco 1), integrante do CONJUNTO RESIDENCIAL “ALAMEDA DOS MÚSICOS, situado à ESTRADA 
DO SABÃO nº 1.403, na 40° Subdistrito Brasilândia, com a área total de 88,89m2, sendo 50,27m2 de área privativa e 38,82m2 de área comum, com direito ao uso de 01 vaga de garagem indeterminada, independentemente de 
tamanho, localizada, Indistintamente, no térreo, correspondendo-lhe a fração ideal de 0,3322% no terreno e nas demais partes e coisas comuns do condomínio. Consta na Av.10 desta matrícula que nos autos do processo nº 
1006724-12.2014.8.26.009/01, requerida por MARIA HELENA LEME VILLAÇA, contra MARCOS PAULO TEIXEIRA, foi declarada a ineficácia da alienação do R.10 desta matrícula, ocorrida em fraude a execução. Consta na Av.12 
desta matrícula que nos autos do Processo nº 1006724.12.2014.8.26.0099 em trâmite na 3ª Vara Cível da Comarca de Bragança Paulista/SP, requerida por MARIA HELENA LEME VILLAÇA contra MARCOS PAULO TEIXEIRA, foi 
penhorado o imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário o executado. Contribuinte nº 307.017.0328-5 (Conf. Av. 07). Consta no site da Prefeitura de São Paulo/SP que não há débitos inscritos na Dívida Ativa 
e não há débitos de IPTU para o exercício atual (06/06/2022). Consta às fls. 152 que o imóvel possui uma vaga de garagem e a posição desta é indeterminada. Consta às fls. 96 que a ineficácia da alienação constante na Av. 
10 da matrícula, só vale entre as partes envolvidas naquele processo e não afetam as partes deste processo, e que eventual alienação do bem naqueles autos poderá prejudicar o credor desses autos, haja vista a prenotação 
daquela penhora. Valor da Avaliação do Imóvel: R$ 269.776,80 (Duzentos e sessenta e nove mil, setecentos e setenta e seis reais e oitenta centavos reais) para maio de 2022, que será atualizado conforme 
tabela de atualização monetária do TJ/SP.  Débitos desta ação no valor de R$ 28.305,69 (outubro/2021).São Paulo, 22 de junho de 2022.Eu,diretor/diretora, conferi.
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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 de ESPÓLIO DE MARIA DE LOURDES DE PÁDUA BARROS e ESPÓLIO DE WALDIR ARROUCA BARROS, na pessoa de seu inventariante MARCOS PADUA BARROS, inscrito 
no CPF/MF sob o nº 000.854.588-05; ESPÓLIO DE MOEMA PÁDUA BARROS, na pessoa de seu inventariante ISABEL PINSARD ORNELLAS, inscrita no CPF/MF sob o nº 255.329.458-10; GUSTAVO BARROS PINSARD, 
inscrito no CPF/MF sob o nº 113.096.208-30; LUIZ SUSSUMU TOMIMASSU, inscrito no CPF/MF sob o nº 851.732.408-06; e sua mulher WILMA DE FARIA TOMIMASU, inscrito no CPF/MF sob o nº 142.978.498-95; e do 
interessado CONDOMINIO EDIFÍCIO MADISSON HALL, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 60.564.150/0001-50. A Dra. Renata Barros Souto Maior Baiao, MM. Juíza 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 
ajuizado por LUIZ SUSSUMO TOMIMASU e outro em face de MARCOS PADUA BARROS e outros - Processo nº 0045910-46.2020.8.26.0100 (Principal nº 1136804-90.2016.8.26.0100) – Controle nº 2547/2016, 
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 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 da parte. 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 01/08/2022 às 16:30 h e se encerrará dia 04/08/2022 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 04/08/2022 às 16:31 h e se encerrará no dia 24/08/2022 às 16:30 h, onde serão aceitos lances com no mínimo 50% (cinquenta por 
cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 
844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação judicial, que será atualizada até a data da alienação 
judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS – Eventuais ônus sobre o imóvel correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos 
de IPTU e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem 
arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados 
poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, 
§ 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso 
no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza a parte a pedir a resolução da arrematação ou promover, 
em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá 
pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do imóvel. A comissão devida ao Leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao 
arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O 
pagamento da comissão do Leiloeiro deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito que será enviada por e-mail. Todas as regras e condições do Leilão 
estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal da parte 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 32.070 DO 4º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP - IMÓVEL: Apartamento nº 102, 
localizado no 10º andar ou 11º pavimento do Edifício Madisson Hall, com entrada pelo nº 862 da Avenida Nove de Julho, no 17º subdistrito Bela Vista, com a área útil de 115,14m2, a área comum de 14,4512m2 a área total de 
129,5912m2, correspondendo-lhe uma quota parte ideal no terreno de 12,4384m2 ou seja 2,3966% do seu todo e uma quota parte ideal de 2,8413% nas áreas de uso comum do edifício. Contribuinte nº 006.071.0214-4 
(Conf.Av.06). Consta no site da Prefeitura de São Paulo/SP que não há débitos inscritos na Dívida Ativa e débitos de IPTU para o exercício atual (20/06/2022). Valor da Avaliação do Imóvel: R$ 581.000,00 (quinhentos e 
oitenta e um mil reais) para maio de 2021, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. São Paulo, 28 de junho de 2022. Eu, diretora/diretor, conferi.
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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 e depositário ANDERSON PAULO DE SOUZA, inscrito no CPF sob nº 367.489.238-32; bem como seu cônjuge se casado for; e da credora fiduciária CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL CEF, inscrita no CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04. 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 da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por 
CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTAL DOS PASSAROS II em face de ANDERSON PAULO DE SOUZA - processo nº 1007903-36.2017.8.26.0564 - controle nº 566/2017, 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 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 02/08/2022 às 14:00 h e se encerrará dia 05/08/2022 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 05/08/2022 
às 14:01 h e se encerrará no dia 26/08/2022 às 14:00 h, onde serão aceitos lances com no mínimo 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro 
Oficial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do 
bem corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação judicial, que será atualizada até a data da alienação judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.
megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS – Eventuais ônus sobre o imóvel correrão por conta do arrematante, exceto 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 – DIREITOS QUE O EXECUTADO POSSUI SOBRE O IMÓVEL DA MATRÍCULA Nº 57.526 DO 2º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO BERNARDO 
DO CAMPO/SP: UNIDADE AUTÔNOMA, consistente do APARTAMENTO nº. 44, localizado no Quarto Pavimento superior da TORRE IV, integrante do CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PORTAL DOS PÁSSAROS II, o qual tem entrada 
pelo nº. 262 da Rua Vicente de Paula Souza e Silva, no Bairro Jurubatuba, contendo a área real privativa coberta padrão de 49,990 metros quadrados, área real privativa coberta de padrão diferente ou descoberta de 3,220 
metros quadrados, o que soma a área real privativa de 53,210 metros quadrados; área real comum de divisão não proporcional coberta de padrão diferente ou descoberta de 19,480 metros quadrados; área real comum de 
divisão proporcional coberta padrão de 16,125 metros quadrados, área real comum de divisão proporcional coberta de padrão diferente ou descoberta de 10,250 metros quadrados, o que soma a área real comum de divisão 
proporcional total de 26,375 metros quadrados, e a área real comum total global de 45,855 metros quadrados, incluindo-se na área comum o direito de uso de uma (01) vaga indeterminada, a ser definida através de sorteio 
anualmente, para estacionamento e guarda de um (01) veículo de passeio de porte pequeno padrão nacional; totalizando a área real construída de 99,065 metros quadrados; equivalente a uma fração ideal de 0,004464, ou 
0,4464% no terreno e nas partes de propriedade e uso comum do condomínio, confrontando, considerando o observador postado na porta de acesso do apartamento, vindo do hall comum do pavimento, pela frente com o hall, 
com a caixa de escadas e com o espaço aéreo comum do empreendimento; pelo lado direito com o apartamento de final 3, e com o hall; pelo lado esquerdo com o espaço aéreo comum do empreendimento; e nos fundos com 
o espaço aéreo comum do empreendimento. O “CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PORTAL DOS PÁSSAROS II”, acha-se construído em terreno com a área de 4.527,45 metros quadrados, perfeitamente descrito e caracterizado na 
matrícula nº. 53.968, deste Registro Imobiliário. Inscr. Munic. nº. 029.061.013.000. Consta na Av.05 e 06 desta matrícula que o imóvel desta matrícula foi dado em alienação fiduciária a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF. 
Consta na Av.07 desta matrícula que nos autos da Ação de Execução, Processo nº 1009418-43.2016.8.26.0564, em trâmite na 8ª Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo/SP, requerida por CONDOMINIO 
RESIDENCIAL PORTAL DOS PASSAROS contra ANDERSON PAULO DE SOUZA, foi penhorado o imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário o executado. Contribuinte nº 029.061.013.068 (Conf. Av.02). Consta 
no site da Prefeitura de São Bernardo do Campo/SP débitos tributários no valor total de R$ 9.192,82 (23/06/2022). Valor da Avaliação do Imóvel: R$ 275.000,00 (Duzentos e setenta e cinco mil reais) para janeiro 
de 2018, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. Consta às fls. 108 débitos fiduciários no valor total de R$ 242.066,37 (julho/2017). Débitos desta ação 
no valor de R$ 76.922,85 (novembro/2021). São Bernardo do Campo, 27 de junho de 2022. Eu, diretor/diretora, conferi.
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diário de S.Paulo
Edital para APROVAÇÃO

7ª Vara da Família e Sucessões do Foro da Comarca da Capital/SP

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação do executado e depositário J. A. S, bem como do C. S. P. II. A Dra. Erica Regina Colmenero Coimbra, MM. Juíza de Direito da 7ª Vara da Família e Sucessões do Foro da Comarca 
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 ajuizado por  F. R em face de J. A. S - Processo nº 1055152-17.2017.8.26.0100 – Controle nº 574/2017, 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 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 02/08/2022 às 15:30 h e se encerrará dia 05/08/2022 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 05/08/2022 
às 15:31 h e se encerrará no dia 26/08/2022 às 15:30 h, onde serão aceitos lances com no mínimo 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro 
Oficial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do 
bem corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação judicial, que será atualizada até a data da alienação judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.
megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS – Eventuais ônus sobre o imóvel correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos de IPTU e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos 
do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através 
de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DO PAGAMENTO PARCELADO – O arrematante poderá realizar o pagamento parcelado do preço da aquisição, em até 08 
(oito) parcelas mensais e consecutivas. DA COMISSÃO – O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do imóvel. A comissão 
devida ao Leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, 
deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão do Leiloeiro deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito 
que será enviada por e-mail. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar por meio de seus 
advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: MATRÍCULA Nº 83.125 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS 
DA COMARCA DE COTIA/SP - IMÓVEL: Um terreno urbano, designado lote n° 10 da quadra n° 33, do loteamento denominado São Paulo Ii, Quinta Etapa, situado neste Município e Comarca de Cotia-SP, assim descrito: tem 
sua frente voltada para o Balão de Retorno da Rua Tomé de Souza, medindo 28,36 metros; mede 16,12 metros do lado direito de quem da frente olha para o terreno, confrontando com o lote n° 09; mede 11,41 metros do lado 
esquerdo, confrontando com a Viela 5: mede 33,80 metros nos fundos, confrontando com a Faixa Non Aedificandi; mede 31,60 metros, ainda nos fundos, confrontando com o Remanescente do Lote nº 02; dai, deflete e segue 
à esquerda numa distância de 6,00 metros, confrontando com o lote nº 01 e parte dos Lotes nºs 02 e 10; dai, deflete à direita e segue numa distância de 3,80 metros, confrontando também com o Lote nº 01 e parte dos lotes 
nºs 02 e 10, encerrando a área de 900,49 metros quadrados. Consta ás fls. 247 que o imóvel situa-se á Rua Tomé de Souza, 60, Condomínio São Paulo II, município de Cotia/SP. Consta ás fls. 250 que o imóvel possui uma 
edificação com área construída de 609,81m2. Contribuinte nº 23144.63.88.0240.00000-3. Consta ás fls. 475/476 débitos tributários no valor total de R$ 121.192,85 (abril/2022). Consta as fls. 313/318 dos autos que 
as partes acordaram que o valor da avaliação do bem, seja reduzido para o valor de R$ 3.000.000,00 (Três milhões de reais). Consta às fls. 463 que em caso de alienação, existe a necessidade de obtenção de habite-se pelo 
arrematante; e a necessidade de regularização da matrícula do bem, que dispõe tão somente acerca do terreno, sem constar as construções. Valor da Avaliação do Imóvel: R$ 3.000.000,00 (Três milhões de reais) para 
Setembro de 2019, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP.  São Paulo, 28 de junho de 2022. Eu, diretora/diretor, 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 NILSON JOSÉ MENDONÇA JUNIOR, inscrito no CPF/MF sob o nº 155.411.888-30; bem como sua cônjuge, se casado for; e da proprietária PERFIL HABITAÇÕES 
LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 43.344.423/0001-31. O Dr. Gustavo Dall’Olio, MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível 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 da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por CONDOMÍNIO NOVA 
PETRÓPOLIS em face de NILSON JOSÉ MENDONÇA JUNIOR - Processo nº 1012730-95.2014.8.26.0564 – Controle nº 1053/2014, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras 
expostas a seguir: DO IMÓVEL - O imóvel será vendido em caráter “AD CORPUS” e no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verificar suas condições antes das datas designadas para 
as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do Leiloeiro www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do 
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, 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 01/08/2022 às 16:30  h e se encerrará dia 04/08/2022 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 04/08/2022 às 16:31  h e se encerrará 
no dia 25/08/2022 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 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 judicial nos autos, 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 O EXECUTADO POSSUI SOBRE O APARTAMENTO 32 DA MATRÍCULA Nº 30.237 DO 1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP - IMÓVEL: 
(Conf. R.04 e Av.05) Apartamento 32, do bloco 2, Edifício Beta, localizado no Bloco 2B, integrante do Condomínio Nova Petrópolis, situado na rua Beniamino Gigli, 111, com entrada principal pela avenida Wallace Simonsen, 
1279, São Bernardo do Campo/SP, constituído de dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro social e área de serviço, contem área privativa de 52,260m2, área comum de 45,838m2, área total construída de 98,098m2, fração ideal 
no terreno e coisas comuns de 1,1969840%. Confrontações: pela frente, no sentido de quem da porta da sala o adentra, com o hall de entrada e área comum do condomínio; do lado direito com os apartamentos de final “1” do 
mesmo Edifício Alfa; do lado esquerdo e nos fundos com área comum do condomínio. Com direito ao uso de uma vaga em local indeterminado. Contribuinte nº 004.092.072.042. Consta ás fls. 1.081/1.087 débitos inscritos na 
Débitos tributários no valor total de R$ 39.558,91 (abril/2022). Valor da Avaliação do Imóvel: R$ 219.000,00 (duzentos e dezenove mil reais) para fevereiro de 2020, que será atualizado até a data da alienação 
conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. Débito desta ação no valor de R$ 126.232,28 (novembro/2018). São Bernardo do Campo, 30 de junho de 2022. Eu, diretora/diretor, conferi.
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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 dos executados e depositários JULIO CÉSAR DE SOUZA LIMA, inscrito no CPF sob nº 216.260.028-51; PAULA FERNANDA DE MORAES LIMA, inscrita no CPF/MF sob o nº 
300.711.218-46; bem como da titular do domínio CARMEN LUCIA BENATI, inscrita no CPF/MF nº 072.605.438-09; e seu marido EDURADO CREMONIN, inscrito no CPF/MF sob nº 192.682.558-63. 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 da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por CONDOMÍNIO FATTO FIGUEIRA SÃO BERNARDO DO CAMPO em face de JULIO CÉSAR DE SOUZA 
LIMA e Outra - processo nº 1016485-54.2019.8.26.0564 controle nº 1070/2019, 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 01/08/2022 às 14:30 h e se encerrará dia 04/08/2022 às 14:30 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 04/08/2022 às 14:31 h e se encerrará no dia 24/08/2022 às 14:30 h, onde serão aceitos lances com no mínimo 50% (cinquenta por 
cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 
844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação judicial, que será atualizada até a data da alienação 
judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS – Eventuais ônus sobre o imóvel correrão por conta do arrematante, exceto 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 138.006 DO 1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO/
SP – IMÓVEL: Apartamento nº 27, localizado no 2° pavimento do EDIFÍCIO JERIVÁ (TORRE 2), integrante do empreendimento imobiliário denominado “CONDOMÍNIO FATTO FIGUEIRA SÃO BERNARDO DO CAMPO”, com acesso 
pelo n° 46 da ALAMEDA PRINCEZA JANUÁRIA, composto de sala de estar e jantar com terraço. três dormitórios, sendo um do tipo suíte, banheiro, circulação e cozinha com área de serviço; com a área privativa de 60.05m2, 
área comum total de 43,809m2 já incluído o direito ao uso de uma vaga simples na garagem coletiva do condomínio, para guarda e estacionamento de um veículo de passeio de pequeno porte, no padrão nacional, perfazendo a 
área total de 103,859m2 e fração ideal de terreno de 0,3820%. O apartamento confronta no sentido de quem de frente para a entrada da torre olha para direito, com vazio, hall social, vazio de instalação, apartamento de final 
08 do andar e aéreo sobre áreas comuns do condomínio, vazio para hidráulica; e nos fundos, com espaço aéreo sobre áreas comuns do condomínio, apartamento de final 06 do andar. vazio e vazio para hidráulica. O EDIFÍCIO 
JERIVÁ (TORRE 2), parte integrante do CONDOMÍNIO FATTO FIGUEIRA SÃO BERNARDO DO CAMPO, está construído em terreno com a área de 5.770,265 metros quadrados, designado como Área J, situado na Rua Ernesta Pelosini 
e Alameda Princeza Januária. Contribuinte nº 004.018.187.163 (Conf. Av.03). Valor da Avaliação do Imóvel: R$ 357.000,00 (Trezentos e cinquenta e sete mil reais) para abril de 2022, que será atualizado 
até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. Consta às fls. 01/07 o reconhecimento da propriedade dos executados, conforme sentença proferida nos autos do processo nº 1013671-
40.2017.8.26.0564. Débitos desta ação no valor de R$ 70.727,33 (março/2022).  São Bernardo do Campo, 23 de junho de 2022. Eu, diretor/diretora, conferi.

5 COL X 10 CM

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MONTE AZUL PAULISTA
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO MODALIDADE: CONCORRENCIA PUBLICA Nº 01/2022 SISTEMA REGITRO DE 
PREÇOS 09/2022 PROCESSO DE COMPRAS Nº 101/2022 TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL Objeto: Contratação de Impresa 
Especializada para Prestação de Serviços de Conservação e Manutenção, para o Município de Monte Azul Paulista/
SP, incluindo: mão de obra, material, equipamentos, transportes, ferramentas, encargos e leis sociais, enfim, tudo às 
expensas da Contratada, sob o Regime de Execução Indireta de Empreitada por Preço Unitário, e em conformidade com 
o discriminado nos Anexos, e nas especificações e condições constantes deste Edital. Data da abertura 23/08/2022, às 
09h00min. O edital completo será fornecido gratuitamente no site oficial do município http://www.monteazulpaulista.
sp.gov.br ou na Prefeitura do Município de Monte Azul Paulista - SP, no departamento de licitações à Praça Rio Branco n.º 
86, Centro, no horário comercial, maiores informações no telefone (17) 3361-9501.  Monte Azul Paulista- SP, 20 de Julho 
de 2022.   Marcelo Otaviano Dos Santos Prefeito do Município 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002891-58.2020.8.26.0007 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, 
Dr(a). JU HYEON LEE, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ao corréu Teodoro José da Paixão, 
CPF 001772958-05 que, Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São 
Paulo - CDHU, lhe ajuizou ação de Reintegração/Manutenção de Posse, objetivando a Rescisão de 
Contrato Cumulada com Reintegração de Posse do imóvel situado à Rua Guaia-Guaçu, NR: 110 - 
P:03 - B:3-A - AP:14A, Jd. Redil, Conjunto Habitacional SP (Itaquera C2), São Paulo-SP, CEP 
08215-170, alegando que os réus descumpriram o contrato entabulado entre as partes, caracteri-
zando inadimplência financeira e ocupação irregular do imóvel. A autora requereu a rescisão do 
contrato e a consequente reintegração de posse. Estando o corréu supra mencionado em local ig-
norado, foi deferida sua citação por edital, para que no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias su-
pra, conteste o feito, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos alegados. Em caso de reve-
lia, será nomeado curador especial. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 18 de julho de 2022. 
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diário de S.Paulo
Edital para APROVAÇÃO

4ª Vara Cível do Foro Regional do Tatuapé/SP

EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO DO BEM ABAIXO DESCRTIO, CONHECIMENTO DE EVENTUAIS INTERESSADOS NA LIDE E INTIMAÇÃO DA RÉ ELIZETE CLAUDINA DA SILVA, CPF 023.108.438-22, bem como 
seu cônjuge, se casado for, do credor fiduciário BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 60.701.190/0001-04; e do interessado CONDOMINIO EDIFÍCIO KASTANI, nos autos da ação de  
Execução de Título Extrajudicial movida por VASCONCELLOS ENGENHARIA LTDA em face de ELIZETE CLAUDINA DA SILVA, PROCESSO Nº 1011891-16.2019.8.26.0008 - Controle nº 1578/2019. A MM. 
Juíza de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dra. Karina Ferraro Amarante Innocencio, na forma da Lei, etc. FAZ SABER A TODOS QUANTOS ESTE EDITAL VIREM OU DELE 
CONHECIMENTO TIVEREM E A QUEM INTERESSAR POSSA, que com fulcro no artigo 882 do CPC e nos artigos 250 a 280 das NSCGJ, no primeiro dia útil subsequente ao da publicação do edital, início no dia 02/08/2022 
às 16:00 h e com término no dia 05/08/2022 às 16:00 h, Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844, através do portal 
de leilões online www.megaleiloes.com.br, levará à pregão público o(s) bem(ns) abaixo descrito(s) e avaliado em R$ 772.091,70 (junho/2022), para venda e arrematação a quem maior lanço oferecer, não sendo assim 
lance abaixo do valor da avaliação. Assim pelo presente edital fica(m) o(s) requerido(s) supracitado(s), bem como seu(ua) cônjuge, se casado(a) for, intimado(s) da designação supra, caso não localizado(s) para intimação 
pessoal. Fica desde já designado o dia 05/08/2022, às 16:01 horas, encerrando-se no dia 26/08/2022, às 16:00 horas, para realização de 2ª hasta, caso não haja licitantes na primeira, ocasião em que o(s) bem(ns) 
será(ão) entregue(s) a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 50% do valor da avaliação (Art. 262 das NSCGJ). As condições de pagamento estão disponíveis no site acima. Descrição do(s) bem(ns): Direitos 
Sobre a unidade Autônoma designada APARTAMENTO nº 72, localizado no 7° andar ou 8º pavimento do EDIFÍCIO KASTANI, situado na Rua Nova Jerusalém, nº 1089, na Vila Santo Estevão, 27 Subdistrito TATUAPÉ, contendo: 
área privativa de 72,980m2; área comum de 73,544m2; área total de 146,524m2; correspondendo-lhe uma fração ideal de 1,5625% no terreno e demais coisas comuns e o direito ao uso de 02 (duas) vagas indeterminadas 
na garagem coletiva. Consta na Av.04 desta matrícula que o imóvel desta matrícula foi dado em alienação fiduciária ao BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A. Consta na Av.05 desta matrícula a penhora exequenda do imóvel 
objeto desta matrícula, sendo nomeada depositária a executada, matriculado sob o 262.548 DO 9º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP, sendo constituída depositária a executada. Não 
consta recurso pendente de julgamento. Contribuinte nº 056.173.0078-4 (Conf. Av. 02). Consta no site da Prefeitura de São Paulo/SP débitos inscritos na Dívida Ativa no valor de R$ 6.780,51 e débitos de IPTU para o 
exercício atual no valor de R$ 1.983,60 (24/06/2022). Consta as fls. 191/192 dos autos que sobre o imóvel recaem débitos de condomínio no valor de R$ 811,41 atualizado para fevereiro de 2022. Visitação: Interessados 
em visitar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br, com cópia do presente edital e documento de identificação pessoal. Em caso de recusa da fiel depositária, o(a) interessado(a) 
deverá comunicar o MM. Juiz de Direito desta Vara. Pagamento e recibo de arrematação: O valor do(s) bem(ns) arrematado(s) deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do banco do Brasil gerada através 
do Portal de Custas que se encontra no site do Tribunal de Justiça (www.tjsp.jus.com.br) no prazo de 24 horas da realização do leilão ou, no caso o interessado tenha interesse em adquirir o bem penhorado em prestação 
poderá apresentar, por escrito até o início do leilão, proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da avaliação ou até o início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem por valor de no mínimo 50% do valor 
da avaliação. A proposta conterá, em qualquer hipótese, oferta de pagamento pelo menos vinte e cinco por cento do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, garantindo a hipoteca do próprio 
bem. As propostas para aquisição em forma de prestação indicarão o prazo, a modalidade, o indexador de correção monetária e as condições de pagamento do saldo. A comissão do leiloeiro deverá ser depositada também 
através de depósito judicial em conta a disposição deste juízo, no prazo de 01 (um) dia útil a contar do encerramento do leilão. Decorrido o prazo sem que o arrematante tenha realizado o deposito, o MM Juízo competente 
será informado, para a aplicação das medidas cabíveis. A comissão devida ao gestor será de 5% sobre o valor da arrematação, paga à vista pelo arrematante, não se incluindo no valor do lanço (886, II do CPC e 266 NSCGJ). 
A arrematação será feita mediante pagamento imediato do preço pelo arrematante conforme condições de pagamentos acima indicadas. Remição da execução: O(s) executado(s) pode(m), antes de alienados os bens, 
pagar(em) ou remir a execução, pagando ou consignando a importância atualizada da dívida, acrescida de juros, custas e honorários advocatícios (R$ 194.745,44- atualizada até março/2021) (art. 826 do CPP). No caso de 
leilão de bem hipotecado, o executado poderá remi-lo até assinatura do auto de arrematação, oferecendo preço igual ao do maior lance oferecido (art. 902 do CPC). Dúvidas e esclarecimentos: Com o Leiloeiro. 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. 
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20ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL CÍVEL - SP 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - Prazo do Edital Informação indisponível. PROCESSO Nº 1058064-
16.2019.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 20ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Raquel Machado Carleial de Andrade, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
Cloves Roberto Barbosa da Silva, 089.861.018-40 que por este Juízo, tramita de uma ação de 
Execução de Título Extrajudicial, movida por por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MONT CLAIR 
penhorado para garantia SAJ/PG5 SOFTPLAN TJ/SP - COMARCA DE SÃO PAULO Emitido em : 
18/07/2022 - 17:48:23 da dívida o seguinte valor: R$ 666,21 oriundo das contas do executado nos 
bancos CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL e BANCO SANTANDER, conforme fls. 168/170. E, ainda, 
o seguinte imóvel: A unidade nº 05, localizada no andar térreo do EDIFÍCIO MONT CLAIR, na Rua 
Helena Zerrener, nº 140, no 2º Subdistrito Liberdade, imóvel devidamente descrito na matrícula nº 
51.641 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo, ficando nomeado o atual possuidor do 
bem como depositário, independente de outra formalidade, conforme fls. 182/183. Por intermédio 
do qual fica intimado para, se o caso oferecer IMPUGNAÇÃO, no prazo de 15 dias úteis, iniciando-
se a contagem após o decurso do prazo de 20 dias deste edital. E, para que chegue ao 
conhecimento de todos e para que no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o 
presente edital que será publicado na forma da lei. NADA MAIS. São Paulo, 21/07/2022.  

7ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL/SP 
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 7ª VARA CÍVEL DO FORO CEN-
TRAL DA COMARCA DA CAPITAL/SP. ERRATA - ADITAMENTO AO EDITAL DE LEILÃO ELE-
TRÔNICO PUBLICADO NO JORNAL A DIARIO DE SÃO PAULO. REQUERENTE: ARRUDA AL-
VIM E THEREZA ALVIM ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA SOCIEDADE CIVIL e OU-
TROS REQUERIDA: CARLOS KLEBER DE ANDRADE E OUTROS AÇÃO DE CUMPRIMENTO 
DE SENTENÇA PROCESSO n° 0078476-19.2018.8.26.0100. FAZ SABER, em ERRATA ao edital 
de Leilão Eletrônico expedido nos autos do processo acima mencionado e publicado no Jor-
nal DIARIO DE SÃO PAULO, na data 16/06/2022, que por um equívoco constou no edital: “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)”, sendo o 
correto: “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 60% do valor da 
avaliação (2ª Praça)”; Bem como, deixou de constar a existência dos Agravos de Instrumento nº 
2199224-50.2021.8.26.0000 e nº 2160894-47.2022.8.26.0000. Será a presente ERRATA, afixada e 
publicada na forma da lei, prevalecendo todos os demais termos do edital publicado naquela data. 
São Paulo, 22/07/2022. ANTONIO CARLOS DE FIGUEIREDO NEGREIROS. JUIZ DE DIREITO. 

 
PARA MAIS INFORMAÇÕES: 

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

PEDRALIX S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO
CNPJ: 46.071.411/0001-79 - NIRE: 35.300.010.612

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
São convidados os Senhores Acionistas da PEDRALIX S/A INDUSTRIA E COMÉRCIO para se reunirem 
em Assembleia Geral Extraordinária a se realizar no dia 02 de agosto de 2.022, às 10:00 h., na Av. Francisco 
Glicério, 1.101, cj. 32, Centro, Campinas/SP, para discutirem a seguinte ordem do dia: a) Eleição dos 
membros da Diretoria para novo período de 14/06/2022 a 13/06/2025. Campinas, 19 de julho de 2022.

PEDRALIX S.A INDÚSTRIA E COMÉRCIO - Elias Abrão Ayek - Diretor Superintendente

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001911-89.2022.8.26.0606 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, 
do Foro de Suzano, Estado de São Paulo, Dr(a). EDUARDO CALVERT, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ANDRE MARTINS 
ELEVADORES ME, CNPJ 08231783000126, com endereço ignorado, que por este Juízo tramita uma ação de Cumprimento de 
sentença, movida por N. D. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do ar�go 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 quan�a de R$ 243.935,89 (abr/2022) que deverá ser atualizado quando do seu pagamento, acrescido de 
custas, se houver, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advoca�cios de 10% (ar�go 523 e parágrafos, do 
Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do ar�go 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima 
indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de 
penhora ou nova in�mação, 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 Suzano, aos 07 de julho de 2022.    P-21e22/07 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1008617-75.2019.8.26.0224 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 7ª Vara Cível, do 
Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). Domicio Whately Pacheco e Silva, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos réus 
interessados ausentes, incertos e desconhecidos, que ELIZABETH DAIANE SOBRAL DA SILVA e outro ajuizaram AÇÃO DE USUCAPIÃO, 
nos termos do art.1.242 do CC, e arts. 246 e 259, I do CPC, visando à declaração de domínio sob o imóvel sito à rua Ernesna de 
Jesus, nº 12, Parque Primavera, Guarulhos/SP, com área total de 377,37m², transcrito sob nº 10.183 do 1º CRI. Alega-se a posse, pelo 
prazo legal autorizavo de prescrição posiva de Usucapião. Estando em termos, expede-se o presente edital para que no prazo 20 
dias de exposição do edital, apresentem a defesa que verem. Não sendo contestada a ação, implicará revelia e presumir-se-ão como 
verdadeiros, os fatos narrados pelo autor conforme preceitua o art.344 do CPC. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado 
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 11 de julho de 2022. Eu Luciana Aparecida Petruci, 
escrevente, digitei. Eu Esdras Roberto Franquim, Coordenador, conferi e assino digitalmente, por ordem do MM Juiz.   P-21e22/07 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0005687-70.2022.8.26.0071 O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 1ª Vara Cível, do Foro de Bauru, Estado de São Paulo, Dr(a). Rossana Teresa Curioni Mergulhão, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a(o) SILVANA SILVEIRA DE FREITAS, qualificação ignorada e WAGNERIZÍDIO, qualificação ignorada, 
que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por CLAUDIO IWAMOTO ME. 
Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, nos termos do ar�go 513, §2º, IV do CPC, foi determinada as 
suas INTIMAÇÕES por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, pague a quan�a de R$ 61.139,39, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor 
do débito e honorários advoca�cios de 10% (ar�go 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, 
que nos termos do ar�go 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 
in�mação, 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 Bauru, aos 12 de julho de 2022.                     P-22e23/07 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0002209-03.2010.8.26.0127. O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Carapicuíba, Estado de São Paulo, Dr(a). 
CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA , na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Luiz Ducas Sant’ana, 
Deolinda Rodeli Sant’ana e Espolio de Maria Rozalina ou Rosalinda de Barros, que Edmar Britto, 
sua mulher Maria Teresa Brito e Jaime Batista dos Santos, ajuizaram ação de Usucapião, visando 
um terreno designado pelo Lote 107, quadra I, do loteamento denominado Vila Silvania - Município 
de Carapicuíba/SP, com a área de 264,00m². Alegando os requerentes estarem na posse do imóvel 
por si e por seus antecessores de forma mansa e pacífica no prazo legal, foi deferida a citação por 
edital, para que em 15 dias, a fluir após o prazo supra, contestem o feito, sob pena de presumirem-
se aceitos como verdadeiros os fatos alegados. Não sendo contestada a ação, os réus serão 
considerados revéis, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente, afixado e 
publicado. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Carapicuiba, aos 10 de junho de 2022. 

DIARIO DE SÃO PAULO – 21 E 22/07/2022 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1021772-84.2019.8.26.0309. 
O MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro de Jundiaí, Estado de São Paulo, Dr. Dirceu Brisolla Geraldini, na forma 
da Lei, etc. FAZ SABER ao(a) ARBOR BRASIL SERVIÇO DE GESTÃO FINANCEIRA LTDA, CNPJ 04.584.623/0001-00, 
HDN PARTICIPAÇÕES S/A, CNPJ 32.227.509/0001-68, GENSA SERVIÇOS DIGITAIS S/A, CNPJ 29.653.439/0001-03, 
GABRIEL TOMAZ BARBOSA, CPF392.250.888-09, e NIVALDO GONZAGA DOS SANTOS, CPF 125.182.688-12, que 
lhes foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de CLEVERSON MODA, alegando em síntese que os 
requeridos são devedores da importância no valor de R$ 89.250,00 (oitenta e nove mil e duzentos e cinquenta reais), em 
razão do inadimplemento do contrato celebrado entre as partes em setembro/2019 na aquisição de plano de investimento. 
Dessa forma, requer a condenação dos réus, solidariamente, ao pagamento do total trazido nestes autos, sempre 
acrescidos dos juros moratórios que se vencerem e de atualização monetária, até a data do efetivo pagamento, e a total 
procedência da presente ação, com consequente condenação dos requerido sao pagamento, também, das custas 
processuais, honorários advocatícios à base de 20% sobre o valor da condenação, e demais cominações legais. 
Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foram determinadas as suas CITAÇÕES, 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,  
apresentem defesa. Não sendo contestada a ação, os réus serão considerados reveis, caso em que será nomeado 
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na formada lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de Jundiaí, aos 13 de julho de 2022. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1001937-53.2021.8.26.0079. 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Botucatu, Estado de São Paulo, Dr(a). JOSÉ ANTONIO 
TEDESCHI, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) CUESTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS, CNPJ: 
09472475000155, que CAIO - INDUSCAR INDÚSTRIA E COMERCIO DE CARROCERIAS LTDA, ajuizou ação de 
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL – TITULOS DE CREDITO, Avisando recebimento R$145.438,45 (FEVEREIRO/2021), 
referente aos débitos relativos ao aditamento dos insumos necessários á produção de partes das carrocerias em fibra de 
vidro dos ônibus produzidos para a Autora acrescido de juros, honorários advocatícios e demais custas judiciais . 
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 30 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 Botucatu, 
aos 03 de junho de 2022. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1037836-66.2019.8.26.0602. 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Sorocaba, Estado de São Paulo, Dr(a). EMERSON TADEU 
PIRES DE CAMARGO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) SERGIO LUIZ DA CUNHA JUNIOR, CPF 353.731.638-05, 
que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SOROCABANA 
- FADI, alegando em síntese: A autora é credora do requerido, fundamentada a dívida no Contrato de Prestação de 
Serviços Educacionais firmado em 15/01/2018. Restou pactuado o pagamento mensal no valor de R$1.295,00. No 
entanto, o Requerido deixou de efetuar o pagamento das mensalidades vencidas nos meses de março a dezembro de 
2018. Dá se à causa o valor de R$ 17.122,97. 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 Sorocaba, aos 13 de julho de 2022. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1011189-46.2017.8.26.0071. 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Bauru, Estado de São Paulo, Dr(a). ANA CAROLINA ACHOA 
AGUIAR SIQUEIRA DE OLIVEIRA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER EDITAL DE CITAÇÃO DA CONFRONTANTE DO 
IMÓVEL ELOIR FERREIRA GAVALDÃO E DE TERCEIROS INTERESSADOS, AUSENTES, INCERTOS E 
DESCONHECIDOS - PROC. 1011189-46.2017.8.26.0071- PRAZO DE 20 DIAS. A MMª JUÍZA DE DIREITO DA 3ª VARA 
CÍVEL, DO FORO DE BAURU/SP, DRª ANA CAROLINA ACHOA AGUIAR SIQUEIRA DE OLIVEIRA, NA FORMA DA LEI, 
ETC. FAZ SABER a SUPRACITADA e a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, 
EDSON BARBOSA FELIPE promove ação de USUCAPIÃO, tendo por objeto um Lote de terreno sito à Rua Bernardino de 
Campos, nº12-65, Quadra B, Setor 05, Vila Giunta, em Bauru-SP, Cadastro Municipal nº50147018, sob matrícula nº65.356 
do 1ª CRI de Bauru-SP. Descrições minuciosas encontram-se nos autos, à disposição de qualquer interessado. E, para 
que chegue ao conhecimento da SUPRACITADA e ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital, com o 
prazo de 20 dias, sendo o prazo para contestação de 15 dias, sob pena de confissão e revelia, sendo nomeado curador 
especial em caso de revelia. 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 Bauru, aos 15 de julho de 2022. 

Ipê Aroeira Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.
(“IPÊ AROEIRA” ou “SOCIEDADE”)

CNPJ/ME 26.480.709/0001-25 - NIRE 35.230.183.858
ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS

1. Data, Hora e Local: Em 21 de julho de 2022 às 10h00min., na sede da Sociedade, localizada na Capital do Estado de
São Paulo, na Rua Mourato Coelho, nº 936, sala 61, Pinheiros, CEP 054170-001. 2. Composição da Mesa: Presidente:
Carlos Eduardo Terepins. Secretária: Marcela Scarparo Sheldon. 3. Convocação: Sócias representando a totalidade do
capital social, sendo dispensada a convocação prévia, nos termos do parágrafo 2º do artigo 1.072 da Lei 10.406/02 (“Có-
digo Civil”). 4. Presente: Nortis Incorporadora e Construtora S/A, empresa com sede na Rua Mourato Coelho, nº 936,
sala 61, Pinheiros, São Paulo – SP, CEP 05417-001, inscrita no CNPJ/ME sob nº 26.109.297/0001-11 e na JUCESP sob
NIRE 35.300.550.587, neste ato representada por seus sócios, Carlos Eduardo Terepins, brasileiro, casado, engenhei-
ro, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.533.312-1 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob nº 771.861.508-10 e Daniel
Terepins, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 33.683.051-8, inscrito
no CPF/ME sob número: 357.013.928-05, ambos residentes e domiciliados nesta Capital, com endereço comercial na
Rua Mourato Coelho, nº 936, sala 61, Pinheiros, São Paulo – SP, CEP 05417-001 (“Nortis”) e CF2 Fundo de Investimen-
to Imobiliário, inscrito no CNPJ sob n. 34.508.923/0001-70, neste ato representado por seu administrador VORTX Dis-
tribuidora de Títulos de Valores Mobiliários Ltda., com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua
Gilberto Sabino, 215, 4º andar, inscrita no CNPJ sob o nº 22.610.500/0001-88, CEP 05425-020, com seus atos
constitutivos devidamente registrados perante da JUCESP sob NIRE 35.229.235.874, neste ato representada por Ariane
de Carvalho Salgado Verrone Iannarelli, brasileira, casada, advogada, portadora da cédula de identidade RG nº
48.717.654-6-SSP/SP e inscrita no CPF/ME sob nº 405.325.768-96, e Karen Miyazaki, brasileira, solteira, contadora,
portadora da cédula de identidade R.G. nº 25.883.824-3 -SSP/SP e inscrita no CPF/ME sob nº 321.937.468-93, ambas
residentes e domiciliadas na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na cidade de São Pau-
lo, Estado de São Paulo, na Rua Gilberto Sabino, 215, 4º andar, CEP 05425-020 (“CF2”); 5. Ordem do Dia: Exame e
discussão sobre a redução de capital social da IPÊ AROEIRA em R$ 16.156.000,00 (dezesseis milhões, cento e
cinquenta e seis mil reais), julgado excessivo pelas sócias nos termos do artigo 1.082, inciso II do Código Civil. 6. Delibe-
rações: Em vista da Ordem do Dia, as sócias deliberaram por unanimidade e sem qualquer restrição, por aprovar a redu-
ção do capital social da IPÊ AROEIRA para que este passe de R$ 34.472.284,00 (trinta e quatro milhões, quatrocentos e
setenta e dois mil, duzentos e oitenta e quatro reais) dividido em 34.472.284 (trinta e quatro milhões, quatrocentas e se-
tenta e duas mil, duzentas e oitenta e quatro) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada quota, para R$ 18.316.284,00
(dezoito milhões, trezentos e dezesseis mil, duzentos e oitenta e quatro reais), dividido em 18.316.284 (dezoito milhões,
trezentas e dezesseis mil, duzentas e oitenta e quatro) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada quota sendo referida
redução, realizada proporcionalmente à participação das sócias no capital social da Sociedade. 7. Encerramento: Nada
mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião Ordinária de Sócios e lavrada esta Ata, a qual foi lida, aprovada e assina-
da pelos presentes. São Paulo, 21 de julho de 2022. Carlos Eduardo Terepins - Presidente, Marcela Scarparo Sheldon
- Secretária. Sócias: Nortis Incorporadora e Construtora S/A, CF2 Fundo de Investimento Imobiliário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS
TOMADA DE PREÇOS Nº 027/2022 - 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 ABRIGO PARA ANIMAIS 
– Recebimento da Proposta e Abertura da Sessão: 09 de agosto de 2022, às 14h00min. Valor do 
Edital: R$ 120,22 (Cento e Vinte Reais e Vinte e Dois Centavos). Valor Máximo para contratação: 
R$ 933.557,56 (novecentos e trinta e três mil quinhentos e cinqüenta e sete reais e cinqüenta e seis 
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: Co-
missão Permanente de Licitação - Fone: (14) 3533- 4280 ou e-mail: licitacao@lins.sp.gov.br . Lins/
SP, 21 de julho de 2022 Ailton Pereira Torres – Secretário Municipal dos Negócios Administrativos
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PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ANDRADINA 

Extrato de Aditamento Contratual

Processo 116/2021

Tomada de Preços 15/21
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de 
pavimentação asfáltica tipo CBUQ referente ao convenio celebra-
do com a Secretaria de Desenvolvimento Regional. Contratante: 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ANDRADINA. Contratado: CCF 
CONSTRUTORA COUTO E FILHOS LTDA - EPP. Constitui objeto 
deste Termo Aditivo a PRORROGAÇÃO do prazo de execução, 
constante na Cláusula Segunda, será prorrogado para até o dia 
07/09/2022 e prazo da vigência do contrato, constante na Cláu-
sula Terceira, será prorrogado para até o dia 12/09/2022. As de-
mais cláusulas e condições do contrato permanecem inalteradas. 
Data: 14 de julho de 2022. 

ERNESTO ANTONIO DA SILVA JUNIOR
Secretário de Governo, Assuntos Parlamentares 

e Institucionais

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ANDRADINA 

Extrato de Aditamento Contratual

Processo 78/2021

Tomada de Preços 06/21
Objeto: contratação de empresa especializada para construção 
do Centro de Convivência do Idoso - CCI; relativo ao Convênio 
774/2019 celebrado com Secretaria de Desenvolvimento Regio-
nal. Contratante: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ANDRADINA. 
Contratado: MATOZO CONSTRUÇÕES E COMERCIO EIRELI. Cons-
titui objeto deste Termo Aditivo a PRORROGAÇÃO do prazo de 
execução, constante na Cláusula Segunda, será prorrogado para 
até o dia 23/09/2022 e prazo da vigência do contrato, constante 
na Cláusula Terceira, será prorrogado para até o dia 22/11/2022. 
As demais cláusulas e condições do contrato permanecem inalte-
radas. Data: 24 de junho de 2022. 

Ernesto Antonio da Silva Junior
Secretário de Governo, Assuntos Parlamentares 

e Institucionais

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ANDRADINA 

Extrato de Aditamento Contratual

PROCESSO LICITATÓRIO 89/2021

CONCORRÊNCIA 02/2021
Objeto: Contratação de empresa especializada para reforma da 
EMEF Leonor Salomão. Contratante: PREFEITURA DO MUNICÍ-
PIO DE ANDRADINA. Contratado: A.R. DA SILVA CONSTRUÇÕES 
LTDA. Constitui objeto deste Termo Aditivo a PRORROGAÇÃO do
prazo de execução, constante na Cláusula Quinta, será prorro-
gado para até o dia 05/11/2022 e prazo da vigência do contrato, 
constante na Cláusula Sétima, será prorrogado para até o dia 
23/02/2023. As demais cláusulas e condições do contrato perma-
necem inalteradas. Data: 08 de julho de 2022. 

Ernesto Antonio da Silva Junior
- Secretário de Governo, Assuntos Parlamentares 

e Institucionais

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ANDRADINA 

Extrato de Aditamento Contratual

PROCESSO LICITATÓRIO 04/2022

PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA MONITORADA. Fica 
ajustado entre as partes o ADITAMENTO no valor de R$ 1.325,43 
(Um mil, trezentos e vinte e cinco reais e quarenta e três centa-
vos). As demais cláusulas e condições do contrato permanecem 
inalteradas. Data: 21 de julho de 2022. 

Ernesto Antonio da Silva Junior
Secretário de Governo, Assuntos Parlamentares 

e Institucionais

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ANDRADINA 

Extrato de Aditamento Contratual

Processo 33/2019

Pregão 25/2019
Objeto: aquisição de moledo relativo ao Convênio nº 824175/2015 
- Processo nº 54190.004307/2014-22, celebrado com o Institu-
to Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, através 
da sua Superintendência Regional de São Paulo - SR (08)/SP. 
Contratante: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ANDRADINA. Con-
tratado: PEDREIRA TRES IRMAOS LTDA. Constitui objeto deste 
Termo Aditivo a PRORROGAÇÃO do prazo da vigência do con-
trato, constante na Cláusula Quarta, será prorrogado para o dia 
12/09/2022. As demais cláusulas e condições do contrato perma-
necem inalteradas. Data: 14 de julho de 2022. 

ERNESTO ANTONIO DA SILVA JUNIOR
Secretário de Governo, Assuntos Parlamentares 

e Institucionais

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1037647-25.2018.8.26.0602. Classe: Assunto: Monitória - Contratos Bancários. Requerente:
Itaú Unibanco S/A. Requerido: Pacheco Martins C B Ltda Me e outro.  EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO
Nº 1037647-25.2018.8.26.0602. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro de Sorocaba, Estado de São Paulo, Dr(a).
Pedro Luiz Alves de Carvalho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) FABIO JOSE PACHECO, Brasileiro, CPF 318.487.158-46, que
lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Itaú Unibanco S/A, alegando em síntese: as partes celebraram cédula de crédito
bancário empréstimo para capital de giro garantido por recebíveis de cartões, sob o nº 30059 -000000235985017 no valor de R$
16.000,00, tendo os coexecutados obrigados na qualidade de devedores solidários, alega ainda que, os responsáveis pela dívida
até o momento não efetuaram o devido pagamento, encontrando-se, assim, em mora pelo valor total, líquido e certo de R$
32.144,20. 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 pagamento
do débito ou interposição de embargos monitórios. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de Sorocaba, aos 11 de julho de 2022.

                       BOM DIA SOROCABA
EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1003631-87.2020.8.26.0048. Classe: Assunto: Procedimento Comum
Cível - Rescisão / Resolução. Requerente: Ferreira Empreendimentos Imobiliários Atibaia Ltda. Requerido: Gilberto
Evangelista da Silva. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1003631-87.2020.8.26.0048. O MM.
Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Atibaia, Estado de São Paulo, Dr. Rogério A. Correia Dias, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a GILBERTO EVANGELISTA DA SILVA, brasileiro, divorciado, metalúrgico, RG 26.639.473-5, CPF
069.585.478-02, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível - Devolução de valores pagos por
parte de Ferreira Empreendimentos Imobiliários Atibaia Ltda, alegando em síntese: Que em 08.09.2019 foi realizado
entre a autora e o réu um Instrumento Particular de Venda e Compra do imóvel urbano, lote nº 59, Quadra 16, do
loteamento denominado Residencial Jardins da Catalunha, matrícula nº 129.371, do Registro de Imóveis local, com
pacto de alienação fiduciária em garantia de pagamento. Que o réu não pagou as parcelas ajustadas, tendo pago
somente o ATO em 30.09.2019 no valor de R$ 2.603,55, motivo pelo qual a autora ajuizou a presente ação para
requerer a resolução do contrato e devolução dos valores pagos. 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 Atibaia, aos 06 de julho de 2022

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1002413-71.2014.8.26.0068. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara
Cível, do Foro de Barueri, Estado de São Paulo, Dr(a). Raul de Aguiar Ribeiro Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) VISIONBYTE
DIGITAL SERVICES LTDA, CNPJ 03.795.926/0001-09, ELDER GERALDO GARCIA, Brasileiro, Casado, Engenheiro, RG 15468873,
CPF 467.289.376-68, 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$ 143.525,53 (maio de 2018), representada pela Cédula de Crédito Bancário -
Empréstimo - Capital de Giro nº 5.668.669. Estando os executados em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a
fluir dos 30 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 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 na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de Barueri, aos 19 de julho de 2022.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1029315-49.2016.8.26.0405. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Osasco, Estado de São Paulo, Dr(a). MARIANA HORTA GREENHALGH, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) COOPERATIVA EDUCACIONAL DE ROCHDALE, CNPJ 60.896.933/0001-30, com
endereço à Avenida Cruzeiro do Sul, 800, sala 01, Rochdale, CEP 06226-004, Osasco - SP que nos autos da ação
de Execução, ajuizada por Banco Bradesco S/A, procedeu-se a penhora sobre as quantias bloqueadas judicialmente
de R$ 488,77 e R$ 96,83. Estando a executada em local ignorado, foi deferida a INTIMAÇÃO da penhora por
EDITAL, para que em 05 dias, a fluir após os 20 dias supra, ofereça impugnação, na ausência dos quais rosseguirá
o feito em seus ulteriores termos. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1016251-04.2021.8.26.0564. Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial -
Cobrança de Aluguéis - Sem despejo. Exequente: CONSÓRCIO EMPREENDEDOR DO SÃO BERNARDO PLAZA SHOPPING.
Executado: Alessandra Santarelli de Souza e outro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1016251-
04.2021.8.26.0564. O MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível, do Foro de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, Dr. Gustavo
Dall'Olio, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a RODRIGO SANTARELLI DE SOUZA (CPF - 498.134.818-54 /RG - 56.612.959-0), que
Consórcio Empreendedor do São Bernardo Plaza Shopping lhe ajuizou ação de Execução, objetivando a quantia de R$ 85.712,18
(julho de 2021), representada pelo Instrumento Particular de Contrato de Locação e Outras Avenças de Loja de Uso Comercial do
São Bernardo Plaza Shopping Shopping, objetivando a locação da loja de uso comercial SSB03006, localizada no 3º piso. Estando
o coexecutado 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 Bernardo
do Campo, aos 06 de julho de 2022.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002318-63.2018.8.26.0565. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 1ª Vara Cível, do Foro de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, Dr(a). CARLOS EDUARDO. DE MORAES
DOMINGOS, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Thiago Juarez (CPF. 446.071.038-29), que Universidade Municipal
de São Caetano do Sul lhe ajuizou ação de Execução, objetivando a quantia de R$ 3.824,99 (junho de 2019),
representada pelo contrato de prestação de serviço de educação e ensino. Estando o executado em lugar ignorado,
expedese edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito atualizado, ocasião em que a verba
honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito do exequente, comprovando
o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante
seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena
de penhora de bens e sua avaliação. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado
regular prosseguimento ao feito. Será o presente, afixado e publicado. São Caetano do Sul, 11/07/2022.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0004829-11.2021.8.26.0609. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Taboão da Serra, Estado de São Paulo, Dr(a). RAFAEL RAUCH, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a(o) UNIAO LAMINADOS PLASTICOS LTDA EPP - NA PESSOA DE ROMANA AQUARELLI, CNPJ
08.834.430/0001-10, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por Plaster
Comércio de Resinas Plasticas Eireli.  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$ 143.280,69 (datada de 7/3/2022),
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, iniciase 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, publicado na forma da lei.

https://brdocs.com.br/?chave-de-acesso=7e0f53ac-edc4-4de0-9271-3c20f4e91277

		2022-07-28T00:21:44-0300




