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7ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL CÍVEL - SP 
INTIMAÇÃO. Prazo 20 dias. Proc. 0139897-20.2012.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
7ª Vara Cível do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Sang Duk Kim, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a ARLETE JOSEPH CHAHINE, RG. 2.347.027-SSP/SP e CPF. 035.020.728-
33, nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial, requerida por BANCO ABC BRASIL 
S/A, procedeu-se a penhora para garantia da dívida da parte ideal pertencente ao Espólio de Raf-
foul Chahine Júnior do seguinte imóvel: Loja nº 01 com entrada pelo nº 370 da Rua Apeninos, inte-
grante do Edifício Três Lírios, no 2º Subdistrito - Liberdade. Matrícula sob nº 7.065 do 01º Registro 
de Imóveis de São Paulo, ficando nomeado(a) o(a) atual possuidor(a) do bem como depositário, in-
dependente de outra formalidade. Por intermédio do qual fica intimado(a) 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 pos-
sa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
São Paulo, 25/07/2022. 

5ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL/SP 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO. Art. 887, § 3º/CPC. 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 5ª VARA CÍ-
VEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL. Processo: nº 1034212-
60.2019.8.26.0100. Executados: JEFFERSON FÊLIX DE OLIVEIRA SILVA, CIBELE PEDRO DA 
SILVA - DIREITOS DO FIDUCIANTE - Unidade Autônoma c/ a área privativa de 37,20m2 na Santa 
Efigênia. Avenida Prestes Maia, nº 241, São Paulo/SP - Contribuinte nº 001.047.0913.8. Descri-
ção completa na Matrícula nº 61.512 do 05º CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: 
R$ 158.590,97 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 95.154,58 (60% do valor de avaliação) (sujeitos 
à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 19/08/2022 às 14h30min, e termi-
na em 23/08/2022 às 14h30min; 2ª Praça começa em 23/08/2022 às 14h31min, e termina em 
13/09/2022 às 14h30min. Ficam os executados JEFFERSON FÊLIX DE OLIVEIRA SILVA, CIBELE 
PEDRO DA SILVA, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), credor(a) fiduciário BARIGUI 
COMPANHIA HIPOTECÁRIA; e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso 
não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 
02/07/2021 - Conforme Fls. 103/105. 
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1045995-65.2019.8.26.0224. 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 MARINES DE ARAUJO SOARES REIS (CPF. nº 325.496.602-34), que lhe foi proposta uma ação de
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL por parte de PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE GUARULHOS S.A
para cobrança de R$8.412,42 até Nov./2019, débito esse referente o Termo de Confissão de Dívida, o qual não fora
honrado pela executada. 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 na forma da lei. N NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 07 de julho de 2022.

EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1116731-92.2019.8.26.0100.
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) Fayez Assaad Mahmoud (RG nº5.737.358, CPF nº
160.141.208-82), Celina da Conceição Mahmoud( RNE nº W465468C, CPF nº 171.819.148-04), Carlos da Silva (CPF
nº 575.460.968-04), Maria Manuela das Neves Louro Miranda Neto da Silva, Maria Isolete da Silva (RNE nº W403768-
9, CPF nº 107.452.928-60), Fernando da Rocha Matias (RNE nº W403769-7, CPF nº 112.141.558-04), Manuel
Cândido da Silva (RNE nº W536864-A, CPF nº 663.912.968-04), Roseli Miranda Neves da Silva (RG nº 11.891.514-
SP, CPF nº 002.209.718-03), Ilda da Silva Costa (RNE nº V098526-R, CPF nº 166.306.078-99), Augusto Costa (RNE
nº V098525-T, CPF nº 450.291.728- 15), Ilda da Rocha Matias (Identidade RG nº 4.515.228 e RNE W536865-8 e
inscrita no CPF/MF sob nº 488.474.708-97), Espolio de Maria Rosa Rondine -Inv. Maria Tereza Simões Borges, VICTOR
RAGUSA (RG nº 43.678.946-2 e inscrito no CPF/MF sob nº 345.451.918-78), MARIA TEREZA SIMÕES BORGES (RG
nº 3.643.030-4 e inscrita no CPF/MF sob nº 609.256.128-4), ESPÓLIO DE ANTONIO CARLOS SIMÕES - inventariante,
SÔNIA REGINA PINTO SIMÕES (RG nº 4.811.614 e inscrita no CPF/MF sob nº 648.337.398-87), WALDIR RENE
GUIRICO (R.G nº 37194598, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 046.052.968-40), LUIS ANTONIO GUIRICO (R.G
nº 7.890.766-4, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº077.636.408-12), MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GUAYTACAZES,
CNPJ nº 29.116.894/0001-61, Procuradoria Regional da União em São Paulo, Municipalidade de São Paulo e
Fazenda Pública do Estado de São Paulo, CNPJ nº 46.379.400/0001-50, réus ausentes, incertos, desconhecidos,
eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Dirce Antunes ajuizou(ram) ação de
USUCAPIÃO, visando declaração de domínio sobre Rua Heráclito Graça, nº 127, Casa Verde, São Paulo/SP, CEP:
02530-030, 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.

D E C I S Ã O - E D I T A L Processo nº: 1048459-80.2018.8.26.0100 Classe - Assunto: Monitória - 
Contratos Bancários Requerente: BANCO DO BRASIL S/A Requerido: Neoglass Importadora e 
Comércio de Produtos Ópticos e outros Vistos. Tendo em vista que já foram esgotados todos os 
meios hábeis para a localização da parte ré, defiro a citação editalícia requerida às fls. 703, servin-
do a presente decisão como edital. Este Juízo FAZ SABER a Neoglass Importadora e Comércio de 
Produtos Ópticos, Dario Young Kim e Soo Yun Kim, domiciliado em local incerto e não sabido, que 
lhe foi movida Ação MONITÓRIA por BANCO DO BRASIL S/A, alegando em síntese: a parte ré ce-
lebrou contrato de Cédula de Crédito Bancário n.º 153.504.260, com vencimento final em 
10/09/2023, estando em débito no pagamento dos valores devidos, os quais totalizam a quantia de 
R$ 687.087,36, quando da propositura da ação. Encontrando-se a parte ré em lugar incerto e não 
sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e pa-
ra que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, para que pague 
o débito, ou embargue a ação, ficando isento de custas e honorários em caso de pagamento, sob 
pena de conversão de mandado inicial em título executivo. No silêncio, será nomeado curador es-
pecial. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. O presente edital tem o prazo 
de 20 dias. Recolha a parte autora as custas referentes a publicação no DJE, no valor de R$ 
213,78, providenciando, no mais, a publicação do edital em jornais de grande circulação, compro-
vando-se nos autos, no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. São Paulo, 31 de maio de 2022. 

 

3ª Vara Judicial EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 
1003602-16.2021.8.26.0270 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Judicial do Foro de Itapeva, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Heloisa Assunção Pereira Pandino, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos réus ausentes, incertos, desconhecidos, 
eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Joaquim Lopes de Souza e Maria Tereza 
Cardoso de Souza ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO visando a aquisição originária do imóvel localizado no bairro dos 
Carvalhos, na zona rural deste município, com área total de 16,1898 ha, alegando posse mansa e pacífica no prazo 
legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 dias 
úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestarem a ação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Itapeva, aos 04 de abril de 2022.                        P-23e25/07 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1009627-05.2021.8.26.0348 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara 
Cível, do Foro de Mauá, Estado de São Paulo, Dr(a). THIAGO ELIAS MASSAD, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) FAZ SABER aos 
RÉUS DESCONHECIDOS que se encontrarem no local, qual seja, Rua Angelo Bertuchi nº 162,Vila Nova Mauá, CEP 09390-620, 
lote 20A da quadra 5,CCI 26.042.053, que lhes foi proposta Ação de Reintegração de Posse objevando a reintegração de posse 
ao autor do terreno com área de 390,00 m², constuído pelo lote 20 da quadra 5 do Loteamento Vila Nova Mauá, perímetro 
urbano, cadastrado na Prefeitura de Mauá sob o contribuinte nº 26.042.053, visto que o imóvel faz frente para duas ruas, a 
saber: sendo seu endereço de testada a Rua Angelo Bertuchi nº162, Vila Nova Mauá, CEP 09390-620, bem como, possui acesso 
existente no fundo do lote, no encontro das Rua Gilberto Verdoliva e Rua Adele Biason Polisel, idenficado como nº 139. 
Expede-se edital para conhecimento da Liminar deferida para a reintegração da autora na posse do imóvel descrito, assim 
como para que contestem e requeiram 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 adverdo de que no caso de revelia será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na formada lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Mauá, aos 11 de julho de 2022.               P-23e25/07 

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1034985-92.2017.8.26.0224. Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial
- Contratos Bancários. Exequente: Banco Bradesco S/A. Executado: Eletrofig Materiais Eletricos Eireli-me e outro. Edital de
Citação e Intimação. Prazo 20 dias. Processo n° 1034985-92.2017.8.26.0224. O Dr. Luiz Gustavo de Oliveira Martins
Pereira, Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Guarulhos/SP. FAZ SABER a Eletrofig Materiais Elétricos Eireli ME
(CNPJ. 11.669.534/0001-21) e Elie (ou Eliel) José da Silva (CPF. 464.355.904-78), que Banco Bradesco S/A lhes ajuizou
ação de Execução, objetivando a quantia de R$ 58.941,84 (agosto de 2017), representada pela Cédula de Crédito
Bancário Empréstimo - Capital de Giro n° 10260873. 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 as quantias bloqueadas judicialmente de R$ 107,65 e R$ 25,75. 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 Guarulhos, aos 06 de julho de 2022.

EDITAL DE INTIMAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Processo Digital nº: 0015026-63.2021.8.26.0564. Classe:
Assunto: Cumprimento de sentença - Cartão de Crédito. Exequente: Portoseg S/A Crédito Financiamento e
Investimento. Executado: Jose Gilberto da Silva. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº
0015026-63.2021.8.26.0564. O MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de São Bernardo do Campo, Estado
de São Paulo, Dr. Mauricio Tini Garcia, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a JOSE GILBERTO DA SILVA, CPF 465.458.674-
15, que a ação de Cobrança, de Procedimento Comum, ajuizada por Portoseg S/A - Crédito, Financiamento e
Investimento, foi julgada procedente, condenando-o ao pagamento da quantia de R$ 120.880,62 (outubro de
2021). Estando o executado em lugar ignorado, foi deferida a intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos
20 dias supra, efetue o pagamento, sob pena de incidência de multa de 10%, pagamento de honorários advocatícios
fixados em 10% e expedição de mandado de penhora e avaliação. Fica a parte executada advertida de que,
transcorrido o prazo previsto no art. 523 do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias
para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São
Bernardo do Campo, aos 08 de junho de 2022.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1026909-97.2015.8.26.0564. Classe: Assunto: Procedimento Comum Cível -
Cartão de Crédito. Requerente: Portoseg S/A Crédito Financiamento e Investimento. Requerido: Gilvan Figueroa de Souza.
4ª VARA CÍVEL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. 4º OFÍCIO CÍVEL. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO
Nº 1026909-97.2015.8.26.0564. A MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro de São Bernardo do Campo, Estado
de São Paulo, Dra. FERNANDA YAMAKADO NARA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a GILVAN FIGUEROA DE SOUZA,
CPF 685.071.518-68, que lhe foi proposta uma ação de PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL - CARTÃO DE CRÉDITO, por
parte de PORTOSEG S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, objetivando o recebimento da quantia de R$
30.187,65 (novembro de 2015), decorrente da dívida consubstanciada na utilização do cartão de crédito contratado.
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos
da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente
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
Bernardo do Campo, aos 13 de julho de 2022.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1009351-15.2016.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara
Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Jomar Juarez Amorim, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)
Daniela Langkammer, CPF/CNPJ 037.739.056-96, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de
Strong Consultoria Educacional Ltda. E outro, objetivando a quantia de R$ 67.653,94 (fevereiro de 2020), representada pelo
Contrato de Prestação de Serviços Educacionais nº 1041/02152012. 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 03 dias, que fluirá
após o decurso do prazo do presente edital, pague(m) a dívida no valor de R$ 32.270,25, que deverá ser 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. Caso o(a)(s) executado(a)(s) efetue(m) o pagamento no prazo acima assinalado, os honorários advocatícios
serão reduzidos pela metade (art. 827, § 1º, do CPC), ou, no prazo de 15 dias, apresente(m) embargos à execução. Alternativamente,
no prazo para embargos, reconhecendo o crédito do(a) exequente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor
em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, poderá(ão) o(a) (s) executado(a)(s) valer-se do disposto no art.
916 e §§, do CPC. Indeferida a proposta, seguir-se-ão os atos executivos, nos termos do art. 916, § 4º, do CPC. O não pagamento
de qualquer das parcelas acarretará o disposto no art. 916, § 5º, do CPC. A opção pelo parcelamento importa renúncia ao direito
de opor embargos (art. 916, § 6º, do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO. QUANTO À PENHORA SOBRE VALORES – SISBAJUD. Processo Digital nº: 1037499-
28.2015.8.26.0114. Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Mútuo. Exequente: Brasil Foods Sociedade de Previdência
Privada - Bfpp. Executado: Kelvis Aparecido da Cruz. EDITAL DE INTIMAÇÃO, COM PRAZO DE 20 DIAS. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 5ª Vara, do Foro Regional de Vila Mimosa, Estado de São Paulo, Dr(a). Daniel Ovalle da Silva Souza, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a KELVIS APARECIDO DA CRUZ, CPF 139.217.308-64, que nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial, proposta
por BRF PREVIDÊNCIA, fora realizado bloqueio via sistema sisbajud, no valor de R$ 383,33. Desta forma, encontrando-se o
executado em lugar incerto e não sabido, expediu-se o presente, por meio do qual fica o mesmo devidamente intimado do bloqueio,
podendo no prazo de 05 (cinco) dias apresentar impugnação a respeito de possível impenhorabilidade ou indisponibilidade excessiva
de ativos financeiros, nos termos do § 3º, incisos I e II, do art. 854, do Código de Processo Civil, bem como, fica devidamente intimado
o executado de que em caso de silêncio, o bloqueio converte-se-á de pleno direito em penhora, passando então a fluir o prazo de
15 (quinze) dias para eventual impugnação, nos termos do art. 917, § 1º, do Código de Processo Civil, ambos os prazos a serem
contados do esgotamento do prazo de vinte (20) dias do presente edital. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Campinas,
aos 28 de junho de 2022.
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