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16ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação dos executados PETRIX SISTEMA E AUTOMAÇÃO LTDA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 05.819.962/0001-90, JAELSON PETRIN (depositário), inscrito no CPF/MF sob o nº 
607.607.888-04, SANDRA CAVALCANTI PETRIN, inscrita no CPF/MF sob o nº 218.036.698-10, CECÍLIA ARRUDA CAVALCANTI, inscrita no CPF/MF sob o nº 762.317.208-53. O  Dr. Felipe Poyares Miranda, MM. Juiz de Direito 
da 16ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da 
Ação de Execução de Título Extrajudicial que TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X AS (Credora Hipotecária), move em face de PETRIX SISTEMA E AUTOMAÇÃO LTDA  e outros - Processo 
nº 0101004-39.2007.8.26.0001 - controle nº 346/2007, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO IMÓVEL - O imóvel será vendido em caráter “AD CORPUS” e no 
estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verificar suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado 
na rede mundial de computadores, no sítio do Leiloeiro www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do CPC, inclusive as fotos e a descrição detalhada do imóvel a ser apregoado , e, será afixado 
em local de costume e publicado em jornal de grande circulação, em conformidade com o disposto no art. 887, § 3º do CPC. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail 
visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível, pois alguns bens estão em posse do executado. 
Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 
16/08/2022 às 15:30 h e se encerrará dia 19/08/2022 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 19/08/2022 às 15:31 h e se encerrará no dia 09/09/2022 às 15:30 h, onde serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR 
DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM 
– No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial, que será atualizada até a data da alienação judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados 
pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS – Eventuais ônus sobre o imóvel correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos de IPTU e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no 
valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o 
encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, 
encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre 
prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa 
de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, 
devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente 
a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do imóvel. A comissão devida ao Leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita 
por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão do Leiloeiro deverá ser realizado em até 24h (vinte e 
quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito que será enviada por e-mail. Caso o credor opte por não adjudicar o bem, participará das hastas públicas e pregões, na forma da lei e igualdade de 
condições, dispensando-se a exibição do preço, até o valor atualizado do débito. O valor excedente deverá ser depositado no prazo de 24 horas. Em um caso, como no outro, o credor ou arrematante, deverão arcar com a comissão 
do Leiloeiro equivalente a 5% o valor da arrematação, que não está incluída no valor do lanço vencedor. 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 52.769 DO 3º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO PAULO/SP - IMÓVEL: Um prédio e seu respectivo terreno situado a rua Clara de Oliveira, sob nº 118, antigo nº 14, antiga Viela Cinco, esquina 
com a rua Nove, no bairro do Chora Menino, no 8º Subdistrito-Santana, desta capitai, medindo 24,50 metros de frente, por 32,50 metros da frente aos fundos do lado direito, onde confina com a rua Nove, para a qual faz esquina, 
30,50 metros do lado esquerdo, onde confina com o lote nº 14 tendo nos fundos a largura de 11,00 metros, onde confina com o lote nº 12. Consta no R.5 desta matrícula que o imóvel objeto desta matrícula foi dado em Hipoteca 
Cedular de 1º Grau ao BANCO DO BRASIL S/A. Consta na Av.6 desta matrícula a penhora exequenda do imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário JAELSON PETRIN. Consta na Av.7 desta matrícula que nos 
autos da ação de Execução Fiscal, nº de ordem 1541011-92.2019, em trâmite na Vara de Execuções Fiscais municipais – Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, requerida por SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – SF contra JAELSON PETRIN, foi penhorada a parte ideal (50%) do imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário o executado. Consta na Av.8 desta matrícula que o credor BANCO 
DO BRASIL S/A cedeu e transferiu a BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, na qualidade de FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITOS NÃO 
PADRONIZADOS I, os direitos de crédito constantes na hipoteca do R.5. Consta na Av.11 desta matrícula que FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITOS NÃO PADRONIZADOS I, cedeu e transferiu a 
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S/A, os direitos creditórios decorrentes da hipoteca do R.5, passando a mesma a figurar como credora Hipotecária. Contribuinte nº 072.037.0013-5. Consta no site 
da Prefeitura de São Paulo/SP débitos inscritos na Dívida Ativa no valor de R$ 710.364,78 e débitos de IPTU para o exercício atual no valor de R$ 35.118,41 (11/07/2022). Valor da Avaliação do Imóvel: R$ 2.280.000,00 (dois 
milhões, duzentos e oitenta mil reais) para novembro de 2018, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. Débito desta ação no valor de R$ 2.366.997,01 
(setembro/2010). São Paulo, 13 de julho de 2022. Eu, diretora/escrivã, conferi e subscrevi.
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2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Mogi Guaçu/SP

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação do executado ANTONIO CARLOS BORGES, inscrito no CPF/MF sob o nº 016.112.998-61, bem como sua cônjuge, se casado for. O Dr. Sergio Augusto Fochesato, MM. Juiz de 
Direito da 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Mogi Guaçu/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo 
processam-se os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A (credor hipotecário) em face de ANTONIO CARLOS BORGES - Processo nº 0010195-11.2012.8.26.0362 
- Controle nº 1915/2012, 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 e § 3º, do CPC, inclusive as fotos e a descrição detalhada do imóvel a ser apregoado e, será afixado em local 
de costume e publicado em jornal de grande circulação. 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 12/08/2022 às 14:00 h e se encerrará dia 
15/08/2022 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 15/08/2022 às 14:01 h e se encerrará no dia 06/09/2022 às 14:00 h, onde serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido 
pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo 
para a venda do bem corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial, que será atualizada até a data da alienação judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do 
Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS – Eventuais ônus sobre o imóvel correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos de ITR e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação 
nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. Correrão por conta do arrematante as despesas e os custos relativos à desmontagem, remoção, transporte e transferência patrimonial dos bens arrematados. DO 
PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo 
responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br 
(Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 
7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas 
vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução 
em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação 
do 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: MATRÍCULA Nº 17.356 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE MOGI GUAÇU/SP – IMÓVEL: Uma Gleba de Terras designada “Gleba 4”, no imóvel com as denominações de 
“Potreiro das Anhumas” e “Anhumas”, no Bairro da Estiva, neste município, com a área de 30.000,00 metros quadrados, ou 3,00,00 has, dentro das seguintes divisas e confrontações:- “tem início a presente descrição no ponto 
0 que é o cruzamento da cerca da FEPASA com área do proprietário; daí, segue com rumo de 0º 06’ 28” NW por uma distância de 116,50 metros, confrontando com área da FEPASA até o ponto 1; daí, deflete a esquerda 42º 
18’ 29” NW e segue em reta por uma distância de 289,40 metros confrontando com a gleba 5 até o ponto 2; daí, segue descendo o Rio Oriçanga, por uma distância de 110,00 metros até o ponto 5; daí, deflete a esquerda 42º 
18’ 29” SE por uma distância de 448,98 metros confrontando com a área de João Lanzi até o ponto 0, marco inicial e final da presente descrição. Consta no R.2 desta matrícula que o imóvel desta matrícula fica gravado 
com Servidão de Caminho em favor da Gleba 5. Consta na AV.3 desta matrícula que o imóvel desta matrícula passa a denominar-se Chácara Santa Rosa. Consta na AV.07 desta matrícula que o imóvel desta matricula 
encontra-se cadastrado no INCRA sob n° 6190430023212, denominação do imóvel rural - Chácara Santa Rosa - área total há 3,0000, classificação fundiária minifúndio, indicação para localização do imóvel rural - Viaduto da 
Fepasa Lado Esquerdo - Município sede do imóvel rural - Estiva Gerbi SP - módulo rural do imóvel - 40,0000 ha - n° módulos rurais 0,06 - módulo fiscal do município 18,0000 ha - n° módulos fiscais 0,16 fração mínima de 
parcelamento 2,0000 há, área registrada - 3,0000 há. Consta no R.10 desta matrícula que o imóvel desta matrícula foi dado em Hipoteca ao BANCO DO BRASIL S/A. Consta na AV.11 desta matrícula a penhora exequenda 
do imóvel desta matrícula, sendo nomeado depositário o executado. Valor da Avaliação do Imóvel: R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) para março de 2016, que será atualizado até a data da 
alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. Débito desta ação as fls.229 no valor de R$ 163.707,38 (fevereiro/2020). Consta Agravo de Instrumento nº 2043355-60.2022.8.26.0000, pendente de 
julgamento. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Mogi-Guaçu, aos 12 de julho de 2022. Eu, diretor/diretora, conferi.
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Edital de Convocação da Assembleia de Fundação de ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES EM 
EDUCAÇÃO DO CENTRO PAULA SOUZA – ATEPS

A Comissão pró-Associação dos Trabalhadores em Educação do Centro Paula Souza; doravante denominada 
ATEPS; com sede à Rua Francisco Estácio Fortes, 60 – Sala 1, Santa Cecília, São Paulo – SP, CEP 01233-
060, vem, representada aqui por Sirlene Sales Maciel, CONVOCAR, por meio do presente edital,  todos os 
professores e professoras, funcionários administrativos e demais servidores em educação do Centro Paula 
Souza, para participar da Assembleia Geral Constitutiva da Associação, a ser realizada no dia 06/08/2022, às 
14:00 horas, que será realizada VIRTUALMENTE, em razão das restrições sociais da pandemia. A pauta para 
fins de apreciar e votar a seguinte ordem do dia: 

1. Constituição da Associação
2. Aprovação do Estatuto
3. Eleição dos membros da Diretoria e do Conselho Fiscal
4 . Posse dos membros eleitos 

A reunião será realizada por meio de plataforma digital, com identificação dos presentes. Por questões de 
segurança, o link da reunião será disponibilizado a partir de quinze minutos antes da sua realização para 
aqueles que se cadastrarem no link https://www.even3.com.br/ateps/ manifestando seu interesse em participar 
da Assembleia. Todos os cadastrados receberão por email o link e estatuto. 
Contando com a presença e participação de todos os interessados e interessadas, subscreve-se o presente edital 
de convocação.

Sirlene Sales Maciel
RG 26.523.721-X

São Paulo, 02 de agosto de 2022

16ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL CÍVEL/SP 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0139898-05.2012.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 16ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Felipe Poyares Miranda, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a JULIO CESAR CALEGARO, CPF. 574.392.229-20, que BANCO ABC BRASIL S/A lhe ajuizou uma ação 
de Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 57.562,17 (abril/2012), referente a Cédula de Crédito Bancário 
Cheque Empresa, sob o nº 771623011, da qual o executado se encontra inadimplente com as obrigações contratuais. E, 
estando o executado em local ignorado, foi deferida a citação por edital, para que no prazo de 03 dias, pague o débito, 
ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou reconheça o crédito, depositando 30% do valor em 
execução, podendo ainda, opor embargos, em 15 dias, prazos estes que fluirão após os 20 dias supra, sob pena de 
penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para garantia da dívida. Diante da não apresentação de embargos, o 
réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o edital, afixado e publicado na forma da 
lei. . NADA MAIS. São Paulo, 02/08/2022. 

4ª VARA CÍVEL DO FORO DE SANTOS/SP 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1004323-28.2022.8.26.0562 O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 4ª Vara Cível, do Foro de Santos, Estado de São Paulo, Dr(a). Frederico dos Santos Messias, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a ELDENITA DE ARAÚJO LOPES FREITAS, CPF. 051.357.618-53, que ROSELI BERNADETE PE-
REIRA, ajuizou a ação de USUCAPIÃO, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal, visando adquirir o domínio do 
imóvel: O apartamento sob o nº 27, localizado no 2º pavimento do Edifício Gonzaga, situado na Avenida Presidente Wil-
son, sob o nº 66 e 67, Comarca de Santos, contendo uma sala, um quarto, banheiro, cozinha e área de serviço com tan-
que, o presente imóvel com seus respectivos pontos, divisas e confrontações encerra a área total de 57,43m². Descrição 
completa na Matrícula nº 48.311 do 3º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Santos, devidamente cadastrado e 
lançado pela Municipalidade de Santos, deste Estado, sob o nº 65.029.018.016. Estando em termos, expede-se o pre-
sente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 30 dias, 
contestarem o presente feito, sob pena de presumiremse aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelos autores. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. NADA MAIS. Santos, 03/08/2022. 

1ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL VIII - TATUAPÉ/SP 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1014197-26.2017.8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). Paulo Guilherme Amaral Toledo, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a QUALISYSTEM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI - ME, CNPJ. 
18.983.242/0001-08, na pessoa de seu representante legal e BENEDITO SOUSA AGUIAR, CPF. 377.687.605-06, que 
NIC FOMENTO MERCANTIL LTDA, lhe ajuizou uma ação de Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 
3.201,83 (setembro/2017), referente ao CHEQUE, sob o nº 000077, sacado contra o Banco Bradesco, agência 6306, C/C 
010410-8, que apresentado para pagamento, não foi honrado. E, estando a parte executada em local ignorado, foi defer i-
da a citação por edital, para que no prazo de 03 dias, pague o débito, ocasião em que a verba honorária será reduzida 
pela metade, ou reconheça o crédito, depositando 30% do valor em execução, podendo ainda, opor embargos, em 15 di-
as, prazos estes que fluirão após os 20 dias supra, sob pena de penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem pa-
ra garantia da dívida. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador es-
pecial. Ficam INTIMADOS da penhora no rosto dos autos do processo nº 110076815.2017.8.26.0100, em trâmite na 34ª 
Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo de eventuais créditos lá existentes até o limite de R$87.768,48, 
atualizado em 30/09/2020. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. São Paulo, 02/08/2022. 

21ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL CÍVEL/SP 
Citação. Prazo 20 dias. Proc. 1019907-13.2015.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 21ª Vara Cível do Foro 
Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Maria Carolina de Mattos Bertoldo, na forma da Lei, etc . Faz Saber ALEX-
SANDRO MENDES DE SOUSA, CPF. 268.732.768-98 que CONDOMÍNIO EDIFÍCIO DANUBIO, lhe ajuizou uma ação 
de Procedimento Comum Cível, para cobrança de R$ 8.377,44 (março/2015), referente às despesas condominiais e seus 
acréscimos vencidas desde março/2013 a fevereiro/2015, referente a unidade autônoma nº 212, integrante do condomí-
nio autor, das quais não foram pagas, e ainda das que se vencerem no curso da lide, corrigida monetariamente e acres-
cida de juros de mora de 1% ao mês, além das custas processuais e honorários advocatícios. Estando o réu em local ig-
norado, foi deferida sua citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, apresente resposta. Não 
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o edital afixa-
do e publicado na forma da lei. N. NADA MAIS. São Paulo, 02/08/2022. 

PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA
AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 269/2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº 118/2022. Torna 
público, para conhecimento dos interessados, que foi procedida a retificação do objeto do edital do Pregão Presencial Nº 
118/2022 - No objeto, por motivo de erro de digitação. Onde se lê: AQUISIÇÃO DE 03 VEÍCULOS TIPO VAN E 01 VEÍCULO 
TIPO VAN ADAPTADA PARA CADEIRANTE PARA SEREM UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. Leia-se: AQUISIÇÃO 
DE 02 VEÍCULOS TIPO VAN E 01 VEÍCULO TIPO VAN ADAPTADA PARA CADEIRANTE PARA SEREM UTILIZADAS PELA SECRE-
TARIA DE EDUCAÇÃO. Serra Negra, 02 de Agosto de 2022. Dr. ELMIR KALIL ABI CHEDID. Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS
COMUNICADO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO  PREGÃO ELETRÔNICO 96/2022 – PROCESSO 146/2022 – EDITAL 
2.432/2022 Objeto: Aquisição de equipamentos para informatização de salas de aula do Ensino Fundamental e Educação 
Infantil. O recebimento das propostas ocorrerá do dia 04/08/2022 até as 09h00min do dia 16/08/2022, e a abertura 
(sessão pública) às 09h01min do mesmo dia. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília/DF. 
O credenciamento das empresas participantes, cadastro das propostas e sessão pública serão realizados junto ao Portal 
de Compras Públicas (www.portaldecompraspublicas.com.br). As informações poderão ser adquiridas através do Serviço 
de Compras e Licitações, pelo e-mail licitacao@penapolis.sp.gov.br, telefone (18) 3654-2537. O Edital encontra-se dispo-
nível no endereço eletrônico www.penapolis.sp.gov.br, em “Editais - Licitações”, e www.portaldecompraspublicas.com.
br. Penápolis, 01 de agosto de 2022. Pablo Ambrósio Ianela - Secretário Municipal de Administração
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0014448-
23.2010.8.26.0100 (Usuc. 290). A Dra. Renata Pinto Lima Zanetta, MM. Juíza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos,
do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Leonildo
Alcalá e s/m Josefina Barbosa Alcalá, Agel Empreendimentos S.A., Imobiliária Irefran S/A, Luiz Fernando Ferreira Gelpi,
Marco Aurélio Ferreira Gelpi, Nestor Lunar Delli Sozio, Francisco Battista Giobbi, Amabile Agosta de Toledo, Marylland
Aparecida de Toledo Teixeira e s/m Francisco Teixeira Filho, Alaor de Toledo e s/m Maria de Fátima Toledo, Marlei Elizabet
Toledo, Marlene Lurdes de Toledo, Antônio de Toledo e s/m Aparecida Paludetto de Toledo, Ercias Manoel Rodrigues e
s/m Tereza Sampaio Rodrigues, CHS Comercial Ltda, na pessoa de seu responsável: José Ivanilson Gonçalves de Souza,
Fábio Marcelo Fabis e Marlene Lurdes de Toledo, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem
como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Adelaide Inácio Cardoso e Jose Marques Cardoso
ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio do imóvel localizado na Rua Nazário Pagano, nº 359,
parte dos lotes 2 e 3, quadra K, Jardim Monjolo, Nossa Senhora do Ó, com área de 416,92m², contribuinte nº 104.072.0016-
8, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos
supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias úteis, contestem o
feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0017265-
89.2012.8.26.0100 (Usuc. 430). A Dra. Renata Pinto Lima Zanetta, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos,
do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Gracinda
Amélia Lucas, Selma Helena Lucas de Sant´anna repres. por sua curadora Maria da Glória Sant’Anna Fernandes, Jairo
Kawamura e s/m Taeko Terashima Kawamura, José Gonçalves, José de Jesus e s/m Olga Carmen dos Santos Jesus,
Guiomar Carrero, Claudio Roberto Carrero, Igor Valentin Oliveira Duran e Adhemar Camardella Sant’anna, réus ausentes,
incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores,
que Vanusa de Passos Brito ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de imóvel localizado na Passagem
Particular cujo acesso é feito pela Avenida Fagundes Filho, nº 941-A, casa 1 (Pavimento Superior), Jabaquara, São Paulo-
SP, com área ocupada de 98,80m², área coberta de 74,19m², área descoberta de 24,61m² e fração ideal de 46,22%,
contribuinte nº 047.163.0049-8, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o
presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo
de 20 dias úteis, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.

Processo 1005688-92.2016.8.26.0606 - Recuperação Judicial - Recuperação judicial e Falência - H D CAR Locações
e Transportes Ltda EPP - Paulo Roberto Bastos Pedro - Fazenda Pública Municipal - - Fazenda Pública Estadual - - Fazenda
Nacional - SANY Importação e Exportação da América do Sul Ltda. - - Itaú Unibanco S/A. - - Banco Bradesco S/A - -
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - - Banco Volkswagen S/A - - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A. - EDITAL DE
CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES ARTIGO 36 DA LEI N° 11.101/2005. EDITAL EXPEDIDO
NOS AUTOS DA AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE H D CAR LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP (CNPJ nº
64.549.330/0001-13), PROCESSO Nº 1005688-92.2016.8.26.0606. A Doutor OLIVIER HAXKAR JEAN, MM Juiz de
Direito da 3ª Vara Cível do Foro da Comarca de Suzano, na forma da Lei, FAZ SABER que pelo presente edital ficam
convocados todos os credores de HDCAR LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP (CNPJ nº 64.549.330/0001-13),
para comparecerem e se reunirem em Assembleia Geral de Credores a ser realizada no dia 16 de agosto de 2022, às
15h00min, com início do credenciamento as 14 horas e encerramento as 14 horas e 45 minutos, ocasião em que a
Assembleia será instalada com a presença de credores titulares de mais da metade dos créditos de cada classe, compu-
tados pelo valor e, caso não haja quórum nesta ocasião, ficam desde já convocados os credores para a assembleia, em
segunda convocação no dia 23 de agosto de 2022, às 15h00min, com início do credenciamento as 14 horas e
encerramento as 14 horas e 45 minutos, ocasião em que a Assembleia será instalada com a presença de qualquer número
de credores (artigo 37º, § 2º da Lei n° 11.101/2005). A deliberação terá como ordem o pedido de desistência desta
devedora da Recuperação Judicial (ARTIGOS 35, D e 52 § 4º, ambos da Lei 11.101/2005). Para participação do conclave
virtual os credores deverão atender aos seguintes passos: 1) Encaminhar a documentação (documento de identidade
com foto frente e verso (RG, CNH, passaporte, carteira de trabalho ou carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores
de exercício profissional), ao e-mail rjhdcar3vcsuzano@gmail.com, indicando, no mesmo ato, 01 (um) endereço eletrônico
válido e 01 (um) número de telefone celular válido, para onde serão direcionados os convites eletrônicos de acesso à sala
virtual de realização da AGC; 02) Recebida e conferida a documentação, o convite de acesso à sala virtual de realização
da AGC será encaminhado de maneira definitiva, não sendo possível a modificação do convite e/ou reenvio para outro
endereço eletrônico, onde também serão enviadas as instruções para o preenchimento do campo nome quando do
acesso à sala virtual de realização da AGC, 03) a cada credor será disponibilizado somente 01 (um) convite de acesso,
independentemente da quantidade de procuradores ou prepostos indicados, e somente via 01 (um) endereço eletrônico
indicado, observando-se que, caso o credor indique mais de um endereço eletrônico válido, a Administração Judicial
poderá encaminhar o convite de acesso à sala virtual de realização da AGC para qualquer um deles, sendo de inteira
responsabilidade do credor identificar para qual endereço eletrônico o convite foi remetido; 04) O acesso à sala virtual de
realização da AGC deve se dar preferencialmente por computador pessoal com acesso à internet, para garantir a
estabilidade das conexões e, caso não seja possível, o acesso poderá se dar via smartphone ou tablet, com acesso à
internet, recomendando-se, nesse caso, a instalação e utilização do aplicativo Google Meet; 05) No dia da realização da
AGC, a identificação e credenciamento dos credores se iniciará às 14 horas e encerramento as 14 horas e 45 minutos,
em ambas as convocações, devendo cada credor que ingressar à sala se identificar via chat, bem como exibir para a
câmera documento de identidade válido correspondente ao informado no instrumento de mandato encaminhado; 06)
No momento do acesso à sala, o credor deverá seguir todas as instruções encaminhadas junto com o convite de acesso
à sala virtual de realização da AGC; 07) No horário marcado para o encerramento do credenciamento, este será
impreterivelmente encerrado, sendo atendido durante o intervalo entre o encerramento do credenciamento e o início dos
trabalhos da AGC somente os credores que tiverem acessado a sala virtual ou que acionarem o serviço de suporte até
o horário marcado para o encerramento do credenciamento, dando-se início aos trabalhos assembleares no horário
assinalado, devendo todos os participantes manterem seus microfones desligados durante todo o evento, somente o
abrindo quando devidamente autorizado pela Administração Judicial; 08) Os credores que desejarem fazer perguntas ou
se manifestarem durante a AGC deverão solicitar o aparte via chat, para que o Administrador Judicial organize os pedidos
e conceda o direito de voz na ordem de solicitação, sendo que qualquer manifestação sem a autorização da Administração
Judicial será imediatamente silenciada; 09) Na ocorrência de perda de conexão ou necessidade de suporte durante os
trabalhos, qualquer credor poderá contatar imediatamente o canal dedicado via WhatsApp (11) 99592-2392, comuni-
cando o ocorrido e solicitando suporte para reconexão; 17) Dúvidas quanto ao funcionamento da sala virtual e da
condução da AGC poderão ser sanadas à partir dos vídeos exemplificativos postados no canal AGC Virtual, na plataforma
YouTube. A Assembleia-Geral de Credores ora convocada será regida pelos trâmites previstos na Lei 11.101/2005. Para
que produza seus regulares efeitos de direito, é expedido o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. - ADV: SANDRA LARA CASTRO (OAB 195467/SP), TIAGO SCHREINER GARCEZ LOPES (OAB 194583/ SP),
PAULO ROBERTO BASTOS PEDRO (OAB 221725/SP), GABRIELA HADDAD SOARES (OAB 180575/SP), IVAN LORENA
VITALE JUNIOR (OAB 162924/SP), MIGUEL LUIS CASTILHO MANSOR (OAB 139405/SP), ERIKA CHIARATTI MUNHOZ
MOYA (OAB 132648/SP), CARLOS DAVID ALBUQUERQUE BRAGA (OAB 132306/SP), ADRIANA SANTOS BARROS (OAB
117017/ SP), DANIELA TABATSCHNIC SHAMASH (OAB 252180/SP), ELAINE DOS SANTOS ROSA (OAB 150611/SP),
FLORENCE ANGEL GUIMARÃES MARTINS DE SOUZA (OAB 341188/SP), JULIANA FERNANDES ALTIERI VIDAL
MADUREIRA (OAB 267472/SP), WILLIAM CARMONA MAYA (OAB 257198/SP), CRISTIANE BITTENCOURT DOS SAN-
TOS (OAB 259390/SP), LUIS ANTONIO GIAMPAULO SARRO (OAB 67281/SP), SIMONE APARECIDA GASTALDELLO
(OAB 66553/SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), CARLOS CARAM CALIL (OAB 235972/SP).

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1058097-09.2019.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 5ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Eurico Leonel Peixoto Filho, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MSV COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA, CNPJ 12.939.373/0001-01, NOVO ESTILO COMÉRCIO
DE MÓVEIS PLANEJADOS LTDA - ME, CNPJ 11.367.416/0001-69 e ANDRE ROCHA DE SOUZA, Brasileiro,
Casado, Supervisor de Vendas, RG 26.724.284-0, CPF 225.822.418-73, que lhes foi proposta uma Ação de
Rescisão Contratual c/c Restituição de Quantia Paga, Reparação de Danos Morais e Materiais por parte de Sibila
França Calefi, figurando como corréus Apra Montagem de Móveis Ltda – Me, Rute Mirian dos Santos e Unicasa Indústria
de Móveis, alegando ter contratado junto à empresa “M.S.V. Comércio de Móveis Planejados Ltda Me – Grupo Realize”,
a compra de móveis para sua residência, no valor de R$35.000,00, ficando acordado que a entrega dos produtos se
daria em outubro de 2016; todavia, após diversas tratativas, foram entregues apenas parte dos móveis e que lhe foi
prometido um depurador de ar como brinde, porém, nunca foi entregue. Assim, pleiteou a condenação das rés na
restituição do valor de R$35.000,00, bem como ao pagamento de R$10.000,00 a título de dano moral, o pagamento
de 50% do valor pago à título de multa contratual e a devolução em dobro do valor pago em relação aos móveis não
entregues - R$5.902,30; além dos ônus sucumbenciais. Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de quinze dias,
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresentem resposta. Não sendo contestada a ação, os réus
serão considerados revéis, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 26 de julho de 2022.

EDITAL PARA CONHECIMENTO GERAL - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1091665-

42.2021.8.26.0100. O MM. Juiz de Direito da 10ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Central

Cível, Estado de São Paulo, Dr. Paulo Nimer Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) quem

possa interessar que neste Juízo tramita a ação de Procedimento Comum Cível movida por Robson
Luis Maraia, RG n° 41.751.031-7, CPF/MF n° 330.175.888-66 e Nathan Saul Goldblatt, passaporte
britânico de nº 720036392, CPF/MF nº 716.978.781-48, por meio da qual os requerentes indicados

intentam alterar o regime de bens do casamento para o da separação total de bens. O presente edital
é expedido nos termos do artigo 734, § 1º do CPC, para conhecimento de terceiros da alteração do

regime de bens. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1037858-26.2015.8.26.0001. Classe: Assunto: 
Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários. Exequente: Banco Bradesco S/A. 
Executado: Wagner Lopes dos Reis. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1037858-26.2015.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 7ª Vara Cível, do Foro Regional I - 
Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). José Carlos de França Carvalho Neto, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a Wagner Lopes dos Reis (CPF: 187.975.058-97), que Banco Bradesco S/A lhe 
ajuizou Ação de Execução da quantia de R$ 88.559,63 (05/2016), representada pela Cédula de 
Crédito Bancário – Empréstimo Pessoal. Estando o executado em lugar ignorado, expede-se edital, 
para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito atualizado, custas, despesas 
processuais e honorários advocatícios. Caso o executado efetue o pagamento no prazo acima 
assinalado, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade, OU em 15 dias, embargue 
OU reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% do valor em 
execução, acrescidas de custas, honorários de advogado, o executado poderá requerer 
autorização do Juízo para pagar o restante do débito em até 6 parcelas mensais corrigidas e 
acrescidas de juros. Não efetuado o pagamento procederá a penhora e avaliação de tantos bens 
quantos bastem para a satisfação da dívida, ficando advertido que será nomeado curador especial 
em caso de revelia nos termos da lei. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 07 de julho de 2022. 

DIARIO DE SÃO PAULO – 03 E 04/08/2022 

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO -Art. 887, § 3º/CPC 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 4ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE ARAÇATUBA. 
Processo: nº 0027236-50.2008.8.26.0032. Executado: CAL - CONSTRUTORA ARAÇATUBA LTDA. Terração com 478,29m² - Rua Oscar Rodrigues
Alves, 55 - Araçatuba/SP. Rua Oscar Rodrigues Alves, nº55, Araçatuba/SP - Contribuinte nº 3110004001002911501. Descrição completa na Matrícula nº 
47.669 do 1ª CRI de ARAÇATUBA/SP. OBS: - Em vista, em loco o perito observou QUE NÃO HÁ CONSTRUÇÃO DO RESTAURANTE. Lance
mínimo na 1ª praça: R$ 364.552,89 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 182.276,44 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS 
PRAÇAS - 1ª Praça começa em 09/09/2022 às 10h10min, e termina em 12/09/2022 às 10h10min; 2ª Praça começa em 12/09/2022 às 10h11min, e 
termina em 03/10/2022 às 10h10min. Fica o executado CAL - CONSTRUTORA ARAÇATUBA LTDA, na pessoa de seu representante legal, bem como 
os credores UNIÃO - FAZENDA NACIONAL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso
não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 01/12/2008. 

DIARIO DE SÃO PAULO – 03.08.2022 

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 3003‐0677 | WWW.ZUKERMAN.COM.BR 

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO - Art. 887, § 3º/CPC 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 32ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA 
CAPITAL. Processo: nº 0136572-47.2006.8.26.0100. Executados: requerido(s) LUCCA DIEGO PRADO, GIOVANNA DIEGO PRADO. DIREITOS DO 
COMPROMISSÁRIO COMPRADOR - Unidade 19, quadra A, c/ frente para a Alameda dos Alamos, no Cond. Res. Parque dos Manacás - Fase II, à Av. 
Cassatella, 695, Bairro de Ivoturucaia, Jundiaí/SP; área útil: 5.000,00m2, área comum: 1.240,77m2, área total: 6.240,77m2. Avenida Cassatella, nº695, 
Jundiaí/SP - Contribuinte nº 99.024.0002. Descrição completa na Matrícula nº 104.474 do 02º CRI de Jundiaí/SP. OBS. Consta, às fls. 560, informação 
de que a compromissária vendedora SEARA PROJETOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA ingressou com ação, processo nº 1002216-
67.2017.8.26.0309, perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Jundiaí/SP, em face dos requeridos LUCCA DIEGO PRADO e GIOVANNA DIEGO PRADO, 
objetivando a obrigação de fazer de outorga da escritura definitiva do imóvel, bem como o registro da titularidade da unidade. Lance mínimo na 
1ª praça: R$ 350.936,94 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 175.468,47 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª 
Praça começa em 09/09/2022 às 15h30min, e termina em 13/09/2022 às 15h30min; 2ª Praça começa em 13/09/2022 às 15h31min, e termina em 
04/10/2022 às 15h30min. Ficam os requerido(s) LUCCA DIEGO PRADO, GIOVANNA DIEGO PRADO, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), 
compromissário(a) vendedor(a) SEARA PROJETOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, terceiro(a) interessado SANDRA DIEGO CRUZ 
PRADO e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora 
realizada em 13/10/2015. 
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EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO - Art. 887, § 3º/CPC 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 2ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE DIADEMA. Processo: 
nº 1008035-70.2019.8.26.0161. Executados: FLAVIO SIDNEI PEREIRA DA SILVA, ELENICE MOREIRA RIBEIRO DA SILVA. DIREITOS DO 
FIDUCIANTE - Apto nº 11 do Bloco 08, no 1º andar do Conjunto Residencial San Marino I, à R. Pau do Café, 977; área útil: 48,7890m2, área comum: 
36,9130m2; área total: 85,7020m2, c/ 01 vaga de garagem. Rua Pau do Café, nº977, Diadema/SP - Contribuinte nº 000002405518700. Descrição 
completa na Matrícula nº 39.672 do 01ª CRI de Diadema/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 183.624,22 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 91.812,11 (50% 
do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 23/09/2022 às 15h10min, e termina em 26/09/2022 às 
15h10min; 2ª Praça começa em 26/09/2022 às 15h11min, e termina em 17/10/2022 às 15h10min.Ficam os executados FLAVIO SIDNEI PEREIRA 
DA SILVA, ELENICE MOREIRA RIBEIRO DA SILVA, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), bem como os credores MUNICIPIO DE 
DIADEMA, credor(a) fiduciário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) 
localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 12/05/2020. 
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DA AÇÃO DE USUCAPIÃO, PROCESSO Nº 
1000359-22.2022.8.26.0111. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da Vara Única, do Foro de Cajuru, Estado de São Paulo, Dr(a). 
BRUNA ARAÚJO CAPELIN MATIOLI, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) réus ausentes, incertos, desconhecidos, 
eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que OSWALDO DA SILVA o CPF 743.010.718-49 e 
sua esposa ISABEL JOANA IPPÓLITI DA SILVA, CPF 019.874.898-10, ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando 
IMÓVEL:- UMA GLEBA DE TERRAS, terras denominada “Sítio Harmonia”, com área de 14,5206ha, em Cajuru/SP, com 
matrícula de origem sob nº 5.321 do CRI de Cajuru/SP. Descrições minuciosas encontram-se nos autos, à disposição de 
qualquer interessado. E, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital 
para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 30 dias. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.Dado e passado nesta cidade de Cajuru, aos 15 de julho de 2022 

 

 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1038590-76.2017.8.26.0602. 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro de Sorocaba, Estado de São Paulo, Dr(a). ADRIANA TAYANO 
FANTON FURUKAWA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a CELSO DOMINGOS ANTUNES DA CRUZ, CPF 
265.341.758-86, com último endereço à Rua Amália Fernandes Rodrigues, 55, Jardim Bandeirantes, CEP 18017-136, 
Sorocaba-SP, que lhe foi proposta uma ação de MONITÓRIA por parte de CIENCIA E LETRAS ENSINO LTDA. E 
DIDATA – DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DIDÁTICO LTDA., alegando em síntese, que as requerentes firmaram com o 
réu contrato de prestação de serviços educacionais e fornecimento de material escolar em 19.02.2015, tendo como aluno 
Matheus Henrique Antunes da Cruz, que assim foi matriculado. O preço do curso foi fixado em R$13.188,50, do qual 20% 
(vinte por cento) refere-se ao fornecimento de material didático, para ser pago em 11 parcelas mensais de R$1.198,95, 
concedido desconto espontâneo pelas Requerentes, fixadas as parcelas em R$599,47 cada; o réu deixou de pagar as 
parcelas vencidas nos meses de setembro a dezembro/2015, o que resulta no valor total principal de R$2.397,88. 
Esgotados todos os meios para o recebimento do crédito e 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 para que, no 
prazo de 15(quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo de 20 (vinte) dias supra, pague a quantia supra, devidamente 
atualizada até a data do efetivo pagamento, o pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 5% (cinco por cento) do 
valor atribuído à causa, atualizado (art. 701 do CPC), OU para que, nesse mesmo prazo de quinze (15) dias e 
independentemente de prévia segurança do juízo, OFEREÇA EMBARGOS, que suspenderão a eficácia desta decisão (e 
por consequência, do mandado art. 701, §4º, CPC). Fica ainda CIENTIFICADO de que: a defesa dos embargos pode se 
fundar em qualquer matéria passível de alegação como defesa no procedimento comum; se alegar que lhe é cobrada 
obrigação superior à devida, deverá em seus embargos e de imediato, declarar a parte incontroversa da obrigação, 
acompanhada do respectivo demonstrativo, sob pena de rejeição liminar dos embargos se este for seu único fundamento, 
ou de processamento somente quanto aos demais fundamentos, sem apreciação quanto ao alegado excesso (art. 702, §2º 
e §3º, do CPC). Não sendo paga a quantia acima ou oferecidos embargos, 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 11de junho de 2021. 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

PROC. 177/2022 – TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022 – DECI-
SÃO Eu, Thauana da Silva Duarte Joanini, Secretária de Educação 
Interina, devido a constatação de falhas no termo de referência, o 
que compromete o processo, DECIDO pela revogação da Toma-
da de Preços nº 005/2022 – Processo nº 177/2022 cujo objeto é 
“Aquisição de livros didáticos de inglês em atendimento a Rede 
Municipal de Ensino Fundamental do Município de Dracena/SP”. 
Dracena, 02 de Agosto de 2022. THAUANA DA SILVA DUARTE 
JOANINI - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO INTERINA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA
Pregão Eletrônico nº 122/2022

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MA-
TERIAIS CONFECCIONADOS EM TECIDOS E NÃO TECI-
DOS Data e hora limite para credenciamento no sitio da Caixa 
até: 18/08/2022 às 08h30 Data e hora limite para recebimento das 
propostas até: 18/08/2022 às 09h Início da disputa da etapa de lan-
ces: 18/08/2022 às 10h30 Obtenção do Edital: gratuito através do 
sítio www.paulinia.sp.gov.br/editais ou www.licitacoes.caixa.gov.
br. Paulínia, 02 de agosto de 2022.

Ednilson Cazellato
Prefeito Municipal

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1011201-35.2018.8.26.0068. Classe: Assunto: Procedimento Comum Cível - Fornecimento
de Energia Elétrica. Requerente: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. Requerido: Sandra Cristina Donadon
Berne. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1011201-35.2018.8.26.0068. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
4ª Vara Cível, do Foro de Barueri, Estado de São Paulo, Dr(a). Renata Bittencourt Couto da Costa, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a(o) SANDRA CRISTINA DONADON BERNE, Brasileira, CPF 162.598.938-50, com endereço à Rua Copacabana, 415, apto 64B,
Santa Teresinha, CEP 02461-000, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A., objetivando a quantia de R$ 22.333,12 (julho de 2018), decorrente da
relação de fornecimento de energia elétrica (instalação 2143623 e número 0137858). Estando a requerida em lugar ignorado, foi
deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, ofereça contestação, sob pena de presumirem-se como
verdadeiros os fatos alegados. Não sendo contestada a ação, a requerida será considerada revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de Barueri, aos 27 de julho de 2022.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1046741-85.2017.8.26.0002. Classe: Assunto: Execução de Título
Extrajudicial - Alienação Fiduciária. Requerente: Banco Bradesco S/A. Requerido: Reinaldo Santana de Moura.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1046741-85.2017.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 13ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Caio Moscariello Rodrigues, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) REINALDO SANTANA DE MOURA, CPF 900.215.688-04, que lhe foi proposta uma
ação de Busca e Apreensão convertida em Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco Bradesco S/A,
objetivando a quantia de R$ 72.257,60 (julho de 2021), representada pela Cédula de Crédito Bancário – Financiamento
de Veículo n° 4670675842. Estando o executado em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir
dos 20 dias supra, pague o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em
15 dias, embargue ou reconheça o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução,
inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais,
acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de converter-se em penhora o
arresto procedido sobre as quantias bloqueadas judicialmente de R$ 101,24, R$ 22,77 e R$ 472,12. Decorridos os
prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos
15 de julho de 2022.

Edital de Citação. Prazo: 20 dias. Processo nº 0046235-21.2020.8.26.0100. A Dra. Bruna Carrafa Bessa Levis, Juíza
de Direito da 45ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, Faz Saber a Jorge Luiz Coelho (CPF. 032.762.699-29),
que nos autos da ação Monitória, ora em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por Transportes Fraore Ltda,
em face de Jolete Tecnologia em Pavimentos Especiais EIRELI (CNPJ. 43.034.958/0001-06), foi deferida a citação
por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, manifeste-se sobre o pedido de desconsideração
dapersonalidade jurídica da empresa Jolete Tecnologia em Pavimentos Especiais EIRELI (CNPJ.43.034.958/0001-
06), requerendo as provas cabíveis. Estando o requerido em lugar ignorado, expede-se edital, o qual será afixado
e publicado na forma da lei. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular
prosseguimento ao feito, nos moldes do artigo 257, IV do CPC. SP, 26/07/2022.
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0005883-53.2009.8.26.0020 O MM. Juiz 
de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dr. LE-
ONARDO MANSO VICENTIN, na forma da Lei, etc. FAZ SABER às corrés Patricia de Agostini, CPF 
267.120.478-70 e Sheila de Agostini Xavier, CPF 273.848.478-69 que, Companhia de Desenvolvimento 
Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU, lhes ajuizou ação de Procedimento Comum, 
objetivando a Rescisão de Contrato Cumulada com Reintegração de Posse do imóvel situado à Rua 
Angelo da Silva, NR: 481, B:02, AP:61, Conjunto Habitacional SP (Jaraguá A11), São Paulo-SP, CEP 
02996-140, alegando que os réus descumpriram o contrato entabulado entre as partes, caracterizando 
inadimplência financeira e ocupação irregular do imóvel. A autora requereu a rescisão do contrato e a 
consequente reintegração de posse. Estando as corrés supramencionadas em local ignorado, foi defe-
rida a CITAÇÃO por edital, para que no prazo de 15 dias, a fluir após os 30 dias supra, contestem o fei-
to, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos alegados. Em caso de revelia, será nomeado cu-
rador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 21 de julho de 2022. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0011144-33.2008.8.26.0020 O MM. Juiz de 
Direito da 7ª Vara Cível, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dr. RODRIGO 
DE OLIVEIRA CARVALHO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER ao corréu WILLIAM FAFAEL DE OLIVEIRA, 
CPF 249.851.038-96, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de COM-
PANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DE SÃO PAULO - CDHU, objetivando a 
Rescisão de Contrato Cumulada com Reintegração de Posse do imóvel situado à Rua Ilha da Juventude, 
NR: 1147, P:25, AP:43A, Jaraguá, Conjunto Habitacional Vila Brasilândia, São PauloSP, CEP 02820-000, 
alegando que os réus descumpriram o contrato entabulado entre aspartes, caracterizando inadimplência 
financeira e ocupação irregular do imóvel. A autora requereu a rescisão do contrato e a consequente rein-
tegração de Posse. 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 de-
curso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será conside-
rado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e pu-
blicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 26 de julho de 2022. 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1010672-97.2017.8.26.0020 O MM. 
Juiz de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dr. 
José Roberto Leme Alves de Oliveira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a RONALDO DE SOUZA 
SANTOS, CPF 132.186.868-57 e GLAUCIA ALVES XAVIER DE SOUZA, CPF 253.150.208-43, que, 
nos autos de Cumprimento de sentença, requerido por Companhia de Desenvolvimento Habitacional e 
Urbano do Estado de São Paulo – CDHU, nos termos do art. 513, §2º, IV do CPC, INTIMADOS ficam 
para que no prazo de 15 dias, a fluir após os 30 dias supra, efetuem o pagamento da importância de R$ 
24.576,40, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários ad-
vocatícios de 10% (art. 523 e parágrafos, do CPC). Ficam cientes, ainda que, nos termos do art. 525 do 
CPC, decorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias úteis para que os 
corréus, independentemente de penhora ou nova intimação, apresentem, nos próprios autos, sua im-
pugnação. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 19 de julho de 2022. 

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1040649-12.2018.8.26.0114. Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial -
Prestação de Serviços. Exeqüente: Ibe Business Education de São Paulo Ltda e outro. Executado: Joao Bertoni Neto Mei. EDITAL
DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1040649-12.2018.8.26.0114. A MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro
de Campinas, Estado de São Paulo, Dra. ELIANE CASSIA DA CRUZ, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a JOAO BERTONI NETO
MEI, CNPJ 12.681.274/0001-72, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Ibe Business
Education de São Paulo Ltda e outro, alegando em síntese: inadimplemento de contrato de prestação de serviços educacionais,
referente ao curso de Pós-Graduação em Administração de Empresas, ministrado na cidade de Campinas/SP. Encontrando-se o
réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para
que, no prazo de 3 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, efetue o pagamento da dívida no valor de R$
4.743,83, 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, ou apresente embargos. Caso o executado efetue o
pagamento no prazo acima assinalado, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade (art.827, § 1º, do CPC). No prazo
de 15 dias para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor
em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, poderá o executado 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). Não havendo embargos ou pagamento no prazo acima, o réu será considerado revel e presumir-
se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor, 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 Campinas, aos 19 de julho de 2022.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1029114-28.2014.8.26.0114. Classe: Assunto: Procedimento Comum Cível - Contratos
Bancários. Exequente: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo. Executado: PRIME DESIGN - COMÉRCIO DE MOVEIS PLANEJADOS
LTDA-ME e outro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1029114-28.2014.8.26.0114. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 8ª Vara Cível, do Foro de Campinas, Estado de São Paulo, Dr(a). EDUARDO BIGOLIN, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a(o) PRIME DESIGN - COMÉRCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA-ME, CNPJ 08.799.471/0001-13, e ANTONIO DO CARMO,
CPF 884.289.828-72, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de HSBC Bank Brasil S/A - Banco
Múltiplo, alegando em síntese: que em 09/09/2008 os requeridos efetivaram a abertura de conta corrente junto a filial da financeira,
conta corrente nº 1352-00170-40; que os requeridos pactuaram duas operações creditícias, decorrente do Contrato de Crédito
Parcelado Giro Fácil Premium-Price nº 1352-05410-50 (de 18/09/2009, no valor de R$ 50.000,00, para ser honrado em 18 parcelas
mensais e consecutivas no valor de R$ 3.693,09) e Crédito Parcelado Giro Fácil Convênios-Price nº 1352-05506-60 (de 22/12/2009,
no valor de R$ 12.700,00, para ser honrado em 10 parcelas mensais e consecutivas no valor de R$ 1.524,20); que os saldos
devedores dessas operações importam a quantia de R$108.918,70 (outubro de 2014). 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 Campinas, aos 25 de maio de 2022.

EDITAL DE INTIMAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Processo Digital nº: 0015794-39.2021.8.26.0224. Classe: Assunto:
Cumprimento de sentença - Contratos Bancários. Exequente: HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO. Executado: STEPHANNIE
SILVA MARTINS. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0015794-39.2021.8.26.0224. O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). LARISSA BONI VALIERIS, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o) STEPHANNIE SILVA MARTINS, Brasileira, Solteira, Empresária, RG 42.519.492-9, CPF 412.331.878-99, com endereço
à Rua Acopiara, 938, 49, Vila Nova Cumbica, CEP 07230-050, Guarulhos - SP que por este Juízo, tramita de uma ação de
Cumprimento de sentença, movida por HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO. 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$ 217.632,45 (julho/2021), devidamente
atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do
Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima
indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de
penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 21 de julho de 2022.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 4028389-80.2013.8.26.0224. Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Duplicata.
Exequente: Spal Indústria Brasileira de Bebidas S.A. Executado: TERRA AZUL ALIMENTAÇÃO COLETIVA E SERVIÇOS LTDA.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 4028389-80.2013.8.26.0224. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara
Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). PABLO RODRIGO PALARO DE CAMARGO, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o) TERRA AZUL ALIMENTAÇÃO COLETIVA E SERVIÇOS LTDA., CNPJ 96.355.946/0008-16, com endereço à Rua
Herminia Lopes Lobo, 44, Vila Palmares, CEP 09061-520, Santo André - SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título
Extrajudicial por parte de Spal Indústria Brasileira de Bebidas S.A, alegando em síntese: objetivando a quantia de R$ 73.686,16
(outubro de 2013), representada pelas notas fiscais n°s 371.580-14 com vencimento em 07/05/2012 valor de R$ 1.965,70,
385.435-14 vencimento em 14/05/2012, com valor de R$ 1.168,06, 390.948-14 com vencimento em 17/05/2012, com valor de R$
716,44, 390.949-14 com vencimento em 17/05/2012, com valor de R$ 409,20, 390.950-14 com vencimento em 17/05/2012 com
valor de 1.243,55, 396.582-14 com vencimento em 21/05/2012 com valor de R$ 897,88, 396.583-14 com vencimento em 21/05/
2012, com valor de R$ 618,33, 402.078-14 com vencimento em 21/05/2012 com valor de R$ 1.042,99, 408.130-14 com vencimento
em 24/05/2012 com valor de R$ 1.073,64, 412.733-14 com vencimento em 28/05/2012 com valor de R$ 986,60, 412.734-14 com
vencimento em 28/05/2012 com valor de 601,40, 418.684-14 com vencimento em 28/05/2012 com valor de R$ 1.029,37, 423.733-
14 com vencimento em 31/05/2012 com valor de R$ 1.164,58, 423.774-14 com vencimento em 31/05/2012 com valor de R$ 716,88,
428.364-14 com vencimento em 04/06/2012 com valor de R$ 1.245,63, 428.367-14 com vencimento em 04/06/2012 com valor
de R$ 342,53, 434.912-14 com vencimento em 04/06/2012 com valor de 1.139,67, 434.913-14 com vencimento em 04/06/2012
com valor de R$267,53, 440.651-14 com vencimento em 07/06/2012 com valor de R$ 409,20, 440.652-14 com vencimento em
07/06/2012 com valor de R$ 1.243,55, 440.653-14 com vencimento em 07/06/2012 com valor de R$ 665,19, 445.709-14 com
vencimento em 11/06/2012 com valor de R$ 341,45, 445.710-14 com vencimento em 11/06/2012 com valor de R$ 1.040,33,
452.536-17 com vencimento em 11/06/2012 com valor de R$ 385,71, 452.537-14 com vencimento em 11/06/2012 com valor de
R$ 1.200,09, 452.538-14 com vencimento em 11/06/2012 com valor de 708,05, 458.338-14 com vencimento em 14/06/2012 com
valor de 1.241,57, 463.660-14 com vencimento em 18/06/2012 com valor de R$ 1.392,52, 463.661-14 com vencimento em 18/
06/2012 com valor de R$ 1.030,55, 477.912-14 com vencimento em 25/06/2012 com valor de R$ 1.249,48, 477.913-14 com
vencimento em 25/06/2012 com valor de R$ 708,05, 487.676-14 com vencimento em 25/06/2012 com valor de R$ 409,78, 487.678-
14 com vencimento em 25/0/2012 com valor de R$ 1.312,71, 487.679-14 com vencimento em 25/06/2012 com valor de R$ 622,80,
491.218-14 com vencimento em 28/06/2012 com valor de R$ 1.312,71, 496.015-14 com vencimento em 02/07/2012 com valor
de R4 1.014,13, 496.017 com vencimento em 02/07/2012 com valor de R$ 721,26, 502.716-14 com vencimento em 02/07/2012
com valor de R$ 420,38, 502.717-14 com vencimento em 02/07/2012 com valor de R$ 1.351,90, 502.718-14 com vencimento em
02/07/2012 com valor de R$ 651,53508.463-14 com vencimento em 05/07/2012 com valor de R$ 431,53, 508.464-14 com
vencimento em 05/07/2012 com valor de R$ 1.351,90, 508.465-14 com vencimento em 05/07/2012 com valor de R$ 706,98,
514.640-14 com vencimento em 09/07/2012 com valor de R$ 587,91, 519.999-14 com vencimento em 09/07/2012 com valor de
R$ 672,47, 525.955-14 com vencimento em 12/07/2012 com valor de R$ 431,37, 525.956-14 com vencimento em 12/07/2012
com valor de R$ 1.351,82, 525.957-14 com vencimento em 12/07/2012 com valor de R$ 651,52, 530.196-14 com vencimento em
16/07/2012 com valor de R$ 993,66, 530.197-14 com vencimento em 16/07/2012 com valor de 104,49, 530.198-14 com
vencimento em 16/07/2012 com valor de R$ 413,76, 536.518-14 com vencimento em 16/07/2012 com valor de R$ 1.254,18,
536.520-14 com vencimento em 16/07/2012 com valor de R$ 785,06, 542.701-14 com vencimento em 20/07/2012 com valor de
384,24, 551.152-14 com vencimento em 23/07/2012 com valor de R$ 578,26, 556.724-14 com vencimento em 26/07/2012 com
valor de R$ 428,22, 556.725-14 com vencimento em 26/07/2012 com valor de R$ 1.264,36, 556.726-14 com vencimento em 26/
07/2012 com valor de R$ 805,94, 560.134-14 com vencimento em 30/07/2012 com valor de R$ 561,64, 560.136-14 com
vencimento em 30/07/2012 com valor de 651,52, 564.757-14 com vencimento em 30/07/2012 com valor de R$ 1.068,98, 569.397-
14 com vencimento em 02/08/2012 com valor de R$ 1.026,45, 569.398-14 com vencimento em 02/08/2012 com valor de R$ 864,69,
574.017-14 com vencimento em 06/08/2012 com valor de R$ 1.111,12, 580.546-14 com vencimento em 06/08/2012 com valor
de R$ 911,77, 587.143-14 com vencimento em 09/08/2012 com valor de R$ 558,50, 589.771-14 com vencimento em 10/08/2012
com valor de R$ 1.358,40, 598.424-14 com vencimento em 13/08/2012 com valor de R$ 1.116,61, 598.425-14 com vencimento
em 13/08/2012 com valor de R$ 734,71 e 604.054-14 com vencimento em 16/08/2012 com valor de R$ 731,19, decorrente da
comercialização de bebidas. 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
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 Guarulhos, aos 26 de julho de 2022.

          Para maiores informações:  3003 0677       |       www.ZUKERMAN.com.br       | ZUKERMAN

Leilões

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JACUPIRANGA/
SP. Processo: nº 1001490-41.2017.8.26.0294. Executados: MACRIS INDÚSTRIA, COMÉRCIO DE FERRAGENS, MANUTENÇÃO
INDUSTRIAL E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA. - EPP (nome fantasia: MACRIS), DORACI CRISTINA GIRALDI DE OLIVEIRA,
AMAURY ANTUNES DE OLIVEIRA. LOTE 001 - 01 (UM) VEÍCULO MARCA/MODELO: I/FORD TRANSIT 350L BUS, ANO/MODELO:
2011/2011, PLACA: EPK-2437; COR: PRATA, RENAVAM: 00450895696; CHASSI: WF0DXXTBFBTS00686; COMBUSTÍVEL:
DIESEL, localizado na Rua Dez, 172, Vila Residencial Serrana, Cajati/SP - Lance mínimo no 1º leilão: R$ 50.000,00 - Lance mínimo
no 2º leilão: R$ 25.000,00 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). LOTE 002 - 01 (UM) VEÍCULO MARCA/MODELO:
HARLEY DAVIDSON/FLSTC, ANO/MODELO: 2008/2008, PLACA: ECG-8120; COR: AZUL, RENAVAM: 00978304438; CHASSI:
9321BW5188M059816; COMBUSTÍVEL: GASOLINA, localizado na Rua Dez, 172, Vila Residencial Serrana, Cajati/SP - Lance
mínimo no 1º leilão: R$ 35.000,00 - Lance mínimo no 2º leilão: R$ 17.500,00 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização).
DATAS DOS LEILÕES - 1º Leilão começa em 16/09/2022 às 11h10min, e termina em 20/09/2022 às 11h10min; 2º Leilão
começa em 20/09/2022 às 11h11min, e termina em 10/10/2022 às 11h10min.  Ficam os executados MACRIS INDÚSTRIA,
COMÉRCIO DE FERRAGENS, MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA. - EPP (nome fantasia:
MACRIS), na pessoa de seu representante legal; DORACI CRISTINA GIRALDI DE OLIVEIRA, AMAURY ANTUNES DE OLIVEIRA,
bem como o credor ESTADO DE SÃO PAULO (SECRETARIA DA FAZENDA) e demais interessados, INTIMADOS das designações
supra, caso não seja (m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 12/03/2022.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1007780-26.2021.8.26.0361. Classe: Assunto: Monitória - Prestação de Serviços.
Requerente: Associação de Desenvolvimento Educacional Csm. Requerido: Delis Wilton Fernandes Maciel e outro. EDITAL DE
CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1007780-26.2021.8.26.0361. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro
de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, Dr(a). Domingos Parra Neto, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Delis Wilton Fernandes
Maciel (CPF. 317.715.118-00), que Associação de Desenvolvimento Educacional CSM lhe ajuizou ação Monitória, para cobrança
da quantia de R$ 18.196,57 (março de 2021), decorrente do contrato de prestação de serviço educacional. Estando o requerido
em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito (ficando isento
de custas processuais), acrescido de honorários advocatícios equivalentes a 5% do valor do débito (artigo 701 do CPC), ou ofereça
embargos, sob pena de converter-se o mandado inicial em mandado executivo. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será
nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito, nos moldes do artigo 257, IV do CPC. Será o presente edital,
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Mogi das Cruzes, aos 12 de julho
de 2022.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0006925-33.2022.8.26.0554. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara
Cível, do Foro de Santo André, Estado de São Paulo, Dr(a). Luís Fernando Cardinale Opdebeeck, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a(o) CAMILA FREIRE DE LIMA CORREGIO, Brasileira, CPF 395.141.898-25, com endereço à Rua Onze de Junho, 39, Casa
Branca, CEP 09015-520, Santo André - SP que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por SÃO
CAETANO DO SUL - UNIV. MUN. DE SÃO CAETANO DO SUL - USCS. 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 fl uirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 6.440,07, devidamente atualizada, sob pena de
multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil).
Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento
voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação,
apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afi xado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de Santo André, aos 18 de julho de 2022.

6ª Vara Cível. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1014617-71.2019.8.26.0554. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro de Santo André, Estado de São Paulo, Dr(a). Bianca Ruffolo Chojniak,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JAYNE VIEIRA DE FIGUEIREDO, Brasileira, CPF 416.613.358-61, que lhe foi
proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de SÃO CAETANO DO SUL - UNIV. MUN. DE SÃO
CAETANO DO SUL - USCS, alegando em síntese ser credora do valor de R$ 5.506,91 (junho/2019) decorrente da
inadimplência da requerida em relação ao contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes.
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e
termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 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 Santo André, aos 22 de julho de 2022.

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. Processo Digital nº: 1000735-43.2018.8.26.0565. Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial -
Prestação de Serviços. Exequente: SÃO CAETANO DO SUL - UNIV. MUN. DE SÃO CAETANO DO SUL - USCS. Executado: André
Luis Marsola. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000735-43.2018.8.26.0565. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 1ª Vara Cível, do Foro de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, Dr(a). Érika Ricci, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a André
Luis Marsola (CPF. 155.737.008-71), que Universidade Municipal de São Caetano do Sul lhe ajuizou ação de Execução, objetivando
a quantia de R$ 9.408,46 (março de 2022), representada pelo contrato de prestação de serviço de educação e ensino. Estando
o executado em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito atualizado, ocasião
em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito do exequente, comprovando
o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito
em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de penhora de bens
e sua avaliação. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Caetano
do Sul, aos 01 de agosto de 2022.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1008663-31.2018.8.26.0020. Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial -
Contratos Bancários. Exequente: Banco Bradesco S/A. Executado: Mister Cantareira Restaurante e Lanchonete Ltda - Me e outros.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1008663-31.2018.8.26.0020. O MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível,
do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dr. José Roberto Leme Alves de Oliveira, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a Mister Cantareira Restaurante e Lanchonete Ltda – Me, CNPJ 23.601.777/0001-07, André Teixeira de Santana,
CPF 437.453.718-01, Edileuza de Oliveira Chaves, CPF 312.327.898-01, Alecsandro Luiz Chaves, CPF 295.104.168-35 e Maria
da Conceição da Silva, CPF 235.388.698-12, que Banco Bradesco S/A lhes ajuizou ação de Execução, objetivando a quantia de
R$ 67.636,20 (junho/2021), representada pela Cédula de Crédito Bancário nº 010.119.998. Estando os corréus em lugar ignorado,
expede-se edital de CITAÇÃO, 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% ao mês, sob pena de penhora de bens e sua avaliação. Decorridos os
prazos supra no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente, afixado e
publicado. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 29 de julho de 2022.
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Leilões

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 2ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DA PENHA
DE FRANÇA/SP. Processo: nº 1009766-86.2016.8.26.0006. Executado: EDSON CARLOS SARILHO. DIREITOS DO FIDUCIANTE
que recaem sobre o Apartamento nº 94 (composto 02 dormitórios e 01 vaga na garagem), com a área privativa de 45,1825 m²,
localizado no 9º Pavimento tipo do Bloco B ou Edifício Blue Home, integrante do New Home Parque do Carmo, situado na Rua Indaiá
Grande, nº 35, no Bairro Vila Matilde, São Paulo/SP. Contribuinte nº 147.279.1906.1 (Conforme Av. 05). Descrição completa na
Matrícula nº 130.176 do 16º CRI da São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 119.458,79 - Lance mínimo na 2ª praça: R$
59.729,40 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 02/09/2022 às
13h20min, e termina em 06/09/2022 às 13h20min; 2ª Praça começa em 06/09/2022 às 13h21min, e termina em 28/09/
2022 às 13h20min. Fica o executado EDSON CARLOS SARILHO, seu cônjuge, se casado for, a credora fiduciária CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL - CEF, bem como o credor WANTAJI PARTICIPAÇÕES LTDA. e demais interessados, INTIMADOS das
designações supra, caso não seja (m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 20/02/2018.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1055349-06.2016.8.26.0100. Classe: Assunto: Declaração de Ausência
- Curadoria dos bens do ausente. Requerente: Hilda Ramos Monteiro. Requerido: Everaldo Ramos. EDITAL DE
CITAÇÃO - PRAZO DE 01 ANO. PROCESSO Nº 1055349-06.2016.8.26.0100. O MM. Juiz de Direito da 9ª Vara da
Família e Sucessões, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). José Walter Chacon Cardoso, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a EVERALDO RAMOS, brasileiro, solteiro, RG e CPF desconhecidos, que Hilda Ramos Monteiro
requereu a Declaração de Ausência e Arrecadação de Bens, alegando o desaparecimento do requerido desde 1959.
Declarada a ausência de Everaldo Ramos e nomeada a requerente curadora, foi determinada a CITAÇÃO do ausente
por EDITAL, o qual será publicado por um ano, com intervalos de 02 em 02 meses, para anunciar a arrecadação e
para que o ausente alegue o que for a bem de seus direitos, entrando na posse de seus bens, nos termos e para
os fins do artigo 745 do CPC. Será o presente, afixado e publicado, na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 23 de maio de 2022.

https://brdocs.com.br/?chave-de-acesso=d4bceaed-5099-47da-8679-791e910225df
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