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PRÓXIMOS LEILÕES ELETRÔNICOS. Do Condutor da Praça- A praça será realizada por MEIO ELETRÔNICO através do Portal: www.canaljudicial.com.br/goldleiloes e será conduzida pelo Gestor Leiloeiro O� cial Uilian Aparecido da 
Silva- JUCESP 958. Na segunda praça, o valor mínimo para a venda corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial, nos termos do artigo 13 do provimento CSM 1625/2009. Da comissão da Gestora Judicial- O arre-
matante deverá pagar a Gestora Judicial GOLD, a título de comissão o valor da porcentagem estipulada no edital, sob o preço de arrematação do imóvel. Dos lances- Os lances deverão ser ofertados pela rede internet, através do Portal www.
canaljudicial.com.br/goldleiloes. Da responsabilidade do arrematante- Serão de responsabilidade do arrematante todas as providências e despesas relativas a transferência dos imóveis, tais como recolhimento do ITBI, foro, laudêmio, taxas 
alvarás, certidões, escrituras, registros e outras despesas pertinentes, inclusive dados apurados junto ao INSS oriundos de construção ou reformas não averbadas no Órgão competente e, ainda, dívidas relativas ao condomínio, resguardada a 
possibilidade de ação regressiva contra o devedor principal, perante ao Órgão competente. Débitos de IPTU- Eventuais débitos de IPTU � cam sub-rogados no valor da arrematação nos exatos termos do art. 130, parágrafo único do Código Tri-
butário Nacional, mediante apresentação do extrato de débitos � scais apresentado pelo arrematante. Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal www.canaljudicial.com.br/goldleiloeis. A alienação obedecerá ao disposto 
na legislação aplicável, no Provimento CSM nº 1.625/09 do TJSP e o caput do artigo 335, do Código Penal. A publicação deste edital supre eventual insucesso nas noti� cações pessoais e dos respectivos patronos.

3ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DO TATUAPÉ/SP – 3º OFÍCIO CÍVEL Edital de 1ª e 2ª Praça de bem(ns) imóvel e para intimação do(a)(s) executado(a)(s) JOSÉ ANTÔNIO BORGES (CPF 593.428.118-68), e ONODA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (CNPJ 
05.726.440/0001-44, na pessoa de seu representante legal, e demais interessados, expedido nos autos da AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Despesas Condominiais – Proc. 0001317-19.2017.8.26.0008 – Ajuizada por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO UNIQUE (CNPJ 09.648.724/0001-10). 
O Dr. Luciano Gonçalves Paes Leme, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do Foro Regional do Tatuapé/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria 
Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes / www.leiloesgold.com.br) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação na 1ª Praça com início no dia 28/11/2018 às 14:00h, e com término 
no dia 30/11/2018 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, � cando desde já designado para a 2ª Praça com início no dia 30/11/2018 às 14:01h, e com término no dia 20/12/2018 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a 
quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% do valor de avaliação atualizada (Art. 891 paragrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) do(s) bem(ns) abaixo descrito(s). RELAÇÃO DO(S) BEM(NS): LOTE-1) Matrícula 259.899 do 9º CRI da Capital/SP: UNIDADE AUTÔNO-
MA APARTAMENTO nº 211, localizado no 21º andar do “CONDOMÍNIO EDIFÍCIO UNIQUE”, situado na Rua Padre Landell de Moura, 316, no JARDIM ANÁLIA FRANCO – 27º Subdistrito – Tatuapé, contendo uma área Privativa de 237,950m2, área comum de 234,543m2 (inclusa a área 05 
(cinco) vagas na garagem coletiva e um depósito individual nos subsolos), perfazendo a área total de 472,493, correspondendo-lhes uma fração ideal no todo de 3,90%. Contendo, cozinha, área de serviço, despensa, banheiro de empregada, sala de estar/jantar, terraços, lavabo, corredor de circulação, 
03 banheiros e 3 dormitórios (suítes). Contribuinte nº 054.244.0060-4. AVALIAÇÃO: R$ 1.983.650,00 (hum milhão, oitocentos e oitenta e três mil, seiscentos e cinquenta reais) em Julho/2018. ÔNUS: Conforme certidão de ônus extraída pela ARISP em 23.10.2018, nada consta. DEPOSITÁRIO: 
Jose Antônio Borges. As fotos e a descrições detalhadas do(s) bem(ns) a ser(em) levado(s) a leilão estão disponíveis no Portal www.canaljudicial.com.br/goldleiloes / www.leiloesgold.com.br.
3ª VARA CÍVEL  DO FORO REGIONAL DA LAPA/SP – 3º OFÍCIO CÍVEL Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel e para intimação dos executados a) ARMANDO CERELLO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA (CNPJ 56.874.092/0001-93), na pessoa de seu representante legal, b)  JOSÉ 
ARMANDO CERELLO (CPF 906.678.678-72); c) HELOÍSA HELENA FIGUEIREDO CERELLO (CPF 115.695.098-83) e dos credores CONDOMINIO TERRAS DE SÃO JOSÉ (CNPJ 48.988.323/0001-61); MARIA LUCIA CURY ARCON (CPF 011.702.668-94); e LUIS CARLOS ARCON(CPF 
513.793.338-49), e demais interessados, expedido nos autos da ação de DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO EM FASE DE EXECUÇÃO E CUMPRIMENTO DE Sentença – Proc. 0027133-69.2004.8.26.0100 (000.04.027133-1) – Ajuizada por DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S/A (CNPJ 
61.490.561/0001-00). O Dr. Sidney Tadeu Cardeal Banti, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do Foro Regional da Lapa/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da 
Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes / www.leiloesgold.com.br) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação na 1ª Praça com início no dia 28/11/2018 às 14:00h, e com 
término no dia 30/11/2018 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, � cando desde já designado para a 2ª Praça com início no dia 30/11/2018 às 14:01h, e com término no dia 20/12/2018 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que eventuais lances que 
forem acima de 70% e abaixo de 90% serão analisados pelo juízo para eventual deferimento. RELAÇÃO DO(S) BEM(NS): LOTE 1: MATRÍCULA nº 34.273 do CRI de Itú/SP: Um terreno urbano, e respectivas benfeitorias, situado com frente para a Alameda do Gondoleiro do Amor, constituído pela fusão 
das Chácaras residenciais nºs 841 e 842 da quadra nº 56, do loteamento denominado “Terras de São José”, nesta cidade, medindo 66,50m de frente; 65,00m à direita dividindo com o lote n. 840; 63,50m à esquerda dividindo com o lote nº 843; e, nos fundos mede 80,50m e divide com os lotes nºs 831, 832, 
833 e 834; encerrando a área de 4.712,00m². Registro Anterior: R.02/M.34.062e R.02/M.34.063, deste registro. Contribuinte: 11.0056.00.0012.000842. OBS: Consta da matricula que foi construído um prédio residencial, constituído de 02 pavimentos, que recebeu o nº 842, da Alameda do Gondoleiro do 
Amor, contendo o imóvel a metragem 1.197m2 (um mil cento e noventa e sete metros quadrados) – � s. 780 laudo de avaliação. Conforme Laudo de Avaliação, o imóvel é composto de cinco dormitórios, três deles tipo suíte, três banheiros sociais, salas de estar, sala de jantar, sala de lareira, sala de TV, lavabo, 
copa, cozinha, dependências de serviço, área de lazer completa com quiosques, coberturas e piscina. O padrão construtivo pode ser de� nido como � no. AVALIAÇÃO: R$ 5.421.055,18 (Cinco Milhões, Quatrocentos e Vinte e Um Mil, Cinquenta e Cinco Reais e Dezoito Centavos), devidamente atualizado 
às � s. 1.328 para outubro/2018. ÔNUS: Consta da Certidão de ônus extraída pelo site ARISP em 01.11.2018 as Averbações: AV 04: O loteamento denominado “Terras de São José”, está sujeito às restrições constantes do Processo de Loteamento e Integrantes do Contrato-Padrão, arquivados em Cartório, 
cujo cumprimento atinge todos os proprietários; R. 07: Os proprietários transmitiram para Integralização de Capital Social à empresa RRC Administração e Participações S/A; AV. 08: Foi decretada a ine� cácia do Registro nº 07; Av. 09- PENHORA – em favor de Evaristo Comololatti S/A Participações, nos 
autos processo nº 004.03.023970-6, em tramite pela 2ª Vara Civel Regional da Lapa; Av. 10- PENHORA – em favor de Maria Lucia Cury Arcon e outros, nos autos processo nº 583.2003.041724-1, em tramite pela 9ª Vara Civel da Capital-SP; AV. 11: PENHORA EXEQUENDA; AV. 12 - distribuída ação de 
Execução de Título Extrajudicial- Processo 1006440-20.2017- 1ª Vara Cível de Itu, que Condomínio Terras de Sã José move contra RRC Administração e Participações S/A., no valor de R$.75.593,32; e AV-13 – PENHORA – em favor de Osvaldinho Alves Batista, em tramite pela Vara do Trabalho de Itú, 
processo 10497-55.2015. DÉBITOS FISCAIS: consta dos autos conforme � s. 1.262, débitos que pesam sobre o referido imóvel dividas � scais junto a Municipalidade no valor total de R$ 41.089,66, relativo aos processos nºs 1508882-96.2017; 1508880-26.2017; 1508881-14.2017; 1508878-59.2017; 1508879-
44.2017 (este último consta no programa Giex como pago). DEBITOS CONDOMÍNIAIS: consta dos atos conforme � s. 1148/1149, débito Porter-rem no valor total de R$ 140.515,50, até junho/2018, que poderá ser consultado nos autos físicos. OBS: conforme decisão de � s.1172, parágrafo � nal, a pedido 
do 3º interessado Condomínio Terras de São José, � cou consignado que além do débito já apontado de R$ 140.515,50, que deverá se r considerado no momento de eventual arrematação que o adquirente � cará sujeito à uma convenção condominial e regulamento interno, com a obrigação de pagamento 
de taxas condominiais mensais futuras, bem como às restrições constantes do processo de loteamento e integrantes do contrato padrão, arquivados no CRI de Itú-SP. DEPOSITÁRIOS: JOSÉ ARMANDO CERELLO e HELOÍSA HELENA FIGUEIREDO CERELLO. As fotos e a descrições detalhadas do(s) 
bem(ns) a ser(em) levado(s) a leilão estão disponíveis no Portal www.canaljudicial.com.br/goldleiloes / www.leiloesgold.com.br.
2ª VARA CÍVEL DA COAMRCA DE ITAPETININGA/SP – 2º OFÍCIO CÍVEL Edital de 1ª e 2ª Praça de bem(ns) imóvel e para intimação do(a)(s) executado(a)(s) RODRIGUES & MORAES RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA (CNPJ 09.401.925/0001-19), REPRESENTANTE LEGAL. NILTON 
JOSÉ RODRIGUES (CPF 983.848.568-34), DAIANE MORAES RODRIGUES (CPF 304.212.638-22), os terceiros interessados CRISTIAN JOSÉ COSTA LOPES e ALINE VIEIRA RODDRIGUES LOPES, e demais interessados, expedido nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial - Espécies de 
Títulos de Crédito – Proc. 1000928-78.2015.8.26.0269 – Ajuizada por DIA BRASIL SOCIEDADE LIMITADA (CNPJ 03.476.811/0001-51). O Dr. Aparecido Cesar Machado, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Itapetininga/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 
a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público 
pregão de venda e arrematação na 1ª Praça com início no dia 28/11/2018 às 14:00h, e com término no dia 31/11/2018 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, � cando desde já designado para a 2ª Praça com início no dia 31/11/2018 às 14:01h, e com término no 
dia 20/12/2018 às 14:00h,, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% do valor de avaliação atualizada (Art. 891 paragrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) do(s) bem(ns) abaixo descrito(s): RELAÇÃO 
DO(S) BEM(NS): LOTE 1: Um terreno situado nesta cidade e 2º Subdistrito, representado por parte do lote 13, da quadra C, da Vila Sera� m, com frente para a rua Sete, medindo cinco 5,00 metros de frente, por vinte e oito 28,00 metros da frente aos fundos, com a área de cento e quarenta 140,00 metros 
quadrados, dividindo do lado direito de quem da frente olha para o imóvel, com o lote 12; do lado oposto, com o remanescente do lote 13, alienado a Everaldo Antunes Ferreira; e, nos fundos, com parte do lote 4, de propriedade de Maria Aparecida Barbosa, matriculado no Cartório de Registro de Imóveis 
de Itapetininga, sob nº 45.673. AVALIAÇÃO: R$ 65.307,21 (Sessenta e cinco mil, trezentos e sete reais e vinte e um centavos) devidamente atualizado pela tabela pratica do TJSP, em setembro/2018. ÔNUS: Consta na matrícula do imóvel: Av.11 Hipoteca em favor do DIA BRASIL SOCIEDADE LIMITADA; 
Av.12 Penhora Exequenda. DEPOSITÁRIO: Nilton José Rodrigues, Daiane Moraes Rodrigues e Rodrigues & Moraes Rodrigues Supermercado Ltda. As fotos e a descrições detalhadas do(s) bem(ns) a ser(em) levado(s) a leilão estão disponíveis no Portal www.canaljudicial.com.br/goldleiloes.

  CONTINUA...

3ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DO TATUAPÉ/SP – 3º OFÍCIO CÍVEL Edital de 1ª e 2ª Praça de bem(ns) imóvel e para intimação do(a)(s) executado(a)(s) CARLOS BELLINETTI (623.299..608-91), NORMELIA SANTOS BELLINETTI (CPF 217.570.378-96), bem como o credor BANCO DO 
BRASIL S/A, e demais interessados, expedido nos autos da ação de Procedimento Sumário – Despesas Condominiais – Proc. 0021191-34.2010.8.26.0008– Ajuizada por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO IRONDI (CNPJ 54.059.563/0001-84). O Dr. Luciano Gonçalves Paes Leme, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível 
do Foro Regional do Tatuapé/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da 
GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação na 1ª Praça com início no dia 28/11/2018 às 14:00h, e com término no dia 30/11/2018 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, � cando 
desde já designado para a 2ª Praça com início no dia 30/11/2018 às 14:01h, e com término no dia 20/12/2018 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% do valor de avaliação atualizada (Art. 891 paragrafo único do 
CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) do(s) bem(ns) abaixo descrito(s). RELAÇÃO DO(S) BEM(NS): Direitos decorrentes da alienação � duciária (R.13 da matrícula do imóvel) do imóvel sob Matrícula 6.881 do 9º CRI do Cartório de Registro de imóveis da Capital/SP: Direitos sobre o apartamento nº 
83,  no 8º andar ou 9º Pavimento, do Edifício Irondi, situado à Avenida Celso Garcia nº 4061, no Tatuapé, com a área construída de 157,15m², sendo 105,90m² de área útil 51,25m², de área comum, cabendo-lhe a fração ideal  de 3,710% no terreno e nas demais coisas de uso comum do edifício, cabendo-lhe 
1/25 da garagem coletiva, que é de uso comum. Contribuinte 062.116.01727 (Imóvel isento). Contém sala de estar/jantar, 2 dormitórios, 1 banheiro, cozinha, área de serviço, dormitório e banheiro funcionário. AVALIAÇÃO: R$ 415.000,00 (Quatrocentos e quinze mil reais) em out/2015, que será atualizado 
até a data do leilão. ÔNUS: Consta na matrícula do imóvel: Av.13 Alienação � duciária em favor do Banco do Brasil; Av.15 Penhora Exequenda; Av.16 Penhora dos direitos decorrentes  da alienação � duciária – Processo 0004165-47.2015.8.26.0008 – 5ª Vara Cível do Foro Regional do Tatuapé/SP. DEPOSI-
TÁRIO: Normelia Santos Bellinetti e Carlos Bellinette. As fotos e a descrições detalhadas do(s) bem(ns) a ser(em) levado(s) a leilão estão disponíveis no Portal www.canaljudicial.com.br/goldleiloes.
4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE LIMEIRA/SP – 4º OFÍCIO CÍVEL Edital de 1ª e 2ª Praça de bem(ns) móveis e para intimação do(a)(s) executado(a)(s) DETALHE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS (CNPJ 08.862.577/0001-14), ADÃO DA SILVA SOARES (CPF 
028.033.778-70), e demais interessados, expedido nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários – Proc. 1008930-15.2014.8.26.0320 – Ajuizada por BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A (CNPJ 17.184.037/0001-10). O Dr. Marcelo Ielo Amaro, Juíza de Direito da 4ª Vara 
Cível da Comarca de Limeira/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da 
GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação na 1ª Praça com início no dia 28/11/2018 às 14:00h, e com término no dia 30/11/2018 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, � cando 
desde já designado para a 2ª Praça com início no dia 30/11/2018 às 14:01h, e com término no dia 20/12/2018 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 50% do valor de avaliação atualizada (Art. 891 paragrafo único do 
CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) do(s) bem(ns) abaixo descrito(s): RELAÇÃO DO(S) BEM(NS):  LOTE-1) Duas máquinas extrusoras para canudos plásticos de bebidas com linha completa, contendo painel elétrico, banheira, puxador e compressor, avaliadas em R$ 80.000,00 cada, perfazendo o 
total de R$ 160.000,00 (Cento e sessenta mil reais). LOTE-2) Três máquinas de guardanapo de papel, com inversor de frequência e contador, avaliados em R$ 40.000,00 cada, perfazendo o total de R$ 120.000,00 (Cento e vinte mil reais). LOTE-3) Um veículo marca Fiat, modelo Stilo Attractive, ano/modelo 
2010/2011, placas ERW-9508, cor preta, Renavam 00272877476.  AVALIAÇÃO R$ 23.423,00 (vinte e três mil, quatrocentos e vinte e três reais), devidamente atualizado pela tabela FIPE, outubro de 2018. ONUS: Conforme certidão de ônus extraída pelo site DETRAN/FAZENDA em outubro/2018: consta 
debitos relacionados à DPVAT, multas e licenciamentos num valor total de R$ 7.061,77. LOTE-4) Um veículo marca Fiat, modelo Uno Economy, ano/modelo 2013/2014, placas EDG-9729, cor branca, Renavam 00589396757, AVALIAÇÃO R$ 27.338,00 (vinte e sete mil, trezentos e trinta e oito reais).  ÔNUS: 
Conforme certidão de ônus extraída pelo site DETRAN/FAZENDA em outubro/2018: consta alienação em favor de Financeira em favor de BV, débitos relacionados à DPVAT, multas e licenciamentos num valor total de R$ 5.766,57. LOCALIZAÇÃO DOS BENS: Rua Edjan Barcalobre, 161, pavilhão 4, 
Distrito Industrial, Iracemápolis/SP. DEPOSITÁRIO: DETALHE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS. As fotos e a descrições detalhadas do(s) bem(ns) a ser(em) levado(s) a leilão estão disponíveis no Portal www.canaljudicial.com.br/goldleiloes.
4ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE BAURU/SP – 4º OFÍCIO CÍVEL Edital de 1ª e 2ª Praça de bem(ns) imóvel(is) e para intimação do(a)(s) executado(a)(s) RODRIGO MOSSATO MARINHO (CPF 250.405.698-23), e AUREA ROSA MOSSATO MARINHO (CPF 
699.101.208-44), e demais interessados, expedido nos autos da ação de Despejo por Falta de Pagamento, em fase de Execução – Proc. 0026454-18.2011.8.26.0071 (071.01.2011.026454). Ajuizada por MARCOS CABELLO SANTOS (CPF 054.217.178-36). O Dr. Arthur de Paula Gonçal-
ves, Juiz de Direito da 4ª Vara Cível do Foro da Comarca de Bauru/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do 
E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação na 1ª Praça com início no dia 28/11/2018 às 14:00h, e com término no dia 30/11/2018 às 14:00h, 
entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, � cando desde já designado para a 2ª Praça com início no dia 30/11/2018 às 14:01h, e com término no dia 20/12/2018 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais 
der, não sendo aceito lance inferior a 70% do valor de avaliação (Art. 692 do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) do(s) bem(ns) abaixo descrito(s). RELAÇÃO DO(S) BEM(NS): UM PRÉDIO DE TIJOLOS, situado a Rua Carlos de Campos, sob nº 7-31, contendo os seguintes 
cômodos: 1 abrigo para auto, 1 área, 1 sala, 2 dormitórios, 1 banheiro, wc, 1 copa e 1 cozinha, nesta cidade, município, comarca e 1ª Circunscrição Imobiliária de Bauru, e seu respectivo terreno, identi� cado como parte do lote 6, da quadra nº 55, da Vila Souto, medindo 10,00m de 
frente e nos fundos, por 19,00m da frente aos fundos e que confronta pela frente com a citada Rua Carlos de Campos, quarteirão 7, lado ímpar, distante 24,00m da esquina da Rua Wenceslau Braz, do lado direito, de quem da via pública olha para o imóvel, divide com o lote nº 5, 
onde se localiza o prédio nº 7-41 da mesma rua, de propriedade de Jurandir Pinheiro e o prédio nº 7-44 da Rua Olegário Machado, de propriedade de Oswaldo Garcia, do lado esquerdo divide com o lote 7, onde se localiza os prédio nº 7-21 da Rua Carlos de Campos e o prédio 6-85 
da Rua Wenceslau Braz, ambos de propriedade de João Donaire e com o lote 8, onde se localiza o prédio nº 6-75 da Rua Wenceslau Braz, de propriedade de Alberto Bueno, e pelos fundos com o remanescente deste lote 6, onde localiza o prédio nº 7-40 da Rua Olegário Machado, de 
propriedade de Waldemar Daniel, encerrando uma área super� cial de 190,00m2, contribuinte nº 050190034. Objeto da matricula nº 30.226 do 1º CRI de Bauru. AVALIAÇÃO: R$ 173.000,00 (cento e setenta e três mil reais), até abril/2014, e que será atualizada na data do efetivo leilão. 
ÔNUS: Consta da referida matricula, conforme AV.14 de 14/03/2014, PENHORA EXEQUENDA. As fotos e a descrições detalhadas do(s) bem(ns) a ser(em) levado(s) a leilão estão disponíveis no Portal www.canaljudicial.com.br/goldleiloes.

7ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE SANTO AMARO/SP – 7º OFÍCIO CÍVEL  Edital de 1ª e 2ª Praça de bem(ns) imóvel e para intimação do(a)(s) executado(a)(s) NEIDE CASAGRANDE MORIMOTO (CPF 035.443.908-17) e, JORGE MORIMOTO (CPF 006.311.608-17), e dos terceiros 
interessados ANTONIO RICARDO ALVES (CPF ), LEILA MARIA ZERATI ALVES (CPF ), e CONSTRUTORA LOTUS SIMEIRA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA (CNPJ 43.643.171/0001-05),  e demais interessados, expedido nos autos da ação EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Proc. 
1047582-17.2016.8.26.0002 – Ajuizada por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PAÇO DAS ARVORES (CNPJ 68.155.688/0001-12). A Dra. Adriana Borges de Carvalho, Juíza de Direito da 7ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do 
CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes / www.leiloesgold.com.br) portal de leilões on-line, 
levará a público pregão de venda e arrematação na 1ª Praça com início no dia 05/12/2018 às 14:00h, e com término no dia 07/12/2018 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, � cando desde já designado para a 2ª Praça com início no dia 07/12/2018 às 14:01h, e com 
término no dia 20/12/2018 às 14:00h,, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 50% do valor de avaliação atualizada (Art. 891 paragrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) do(s) bem(ns) abaixo descrito(s): 
RELAÇÃO DO(S) BEM(NS): LOTE 1: Matrícula 248.041 do 11º CRI da Capital/SP: OS DIREITOS SOVRE: Apartamento nº 72, localizado no 7º andar do EDIFÍCIO PAÇO DAS ÁRVORES, situado na Rua Sócrates, nº 531, e Rua Duque Costa, “JARDIM MARAJOARA”, 29º Subdistrito – Santo Amaro, com 
a área útil de 64,71m² e a área comum de 69,45m², nesta já incluída a correspondente a 1 vaga indeterminada na garagem coletiva, localizada no subsolo, ou 1º pavimento, para a guarda de 1 veiculo de passeio do tipo médio, perfazendo a área de 164,16m², correspondendo-lhe a fração ideal de 1,3142% ou 
34,4715m² no terreno condominial. Contribuinte nº 090.462.0547-9. Dependências disponíveis: sala, sacada, cozinha, banheiro de empregada, 3 (três) dormitórios e 1 (um) banheiro AVALIAÇÃO: R$ 417.909,97 (Quatrocentos e dezessete mil, novecentos e nove reais e noventa e sete centavos), devidamente 
atualizado pela tabela prática do TJSP em (novembro/2018). ÔNUS: Conforme certidão de ônus extraída pelo site ARISP em 08.11.2018, conta conforme AV-05 – INDISPONIBILIDADE – nos autos 2005.61.82.053508-3; AV-06 – INDISPONIBILIDADE – nos autos 73.206/05; AV-07 – LECANTAMENTO 
DA INDISPONIBILIDADE – averbada a AV-5; AV-08 – LEVANTAMENTO DA INDISPONIBILIDADE – nos autos 73.206/05; AV-09 – PENHORA EXEQUENDA; e AV-10 – INDISPONIBILIDADE – nos autos 0044196-94.2012.4.03.6182. DÉBITOS FISCAIS: Conforme consta no site da Prefeitura, 
em consulta realizada em 08.11.2018, recai sobre o imóvel débito de DIVIDA ATIVA no valor de R$ 35.211,62, e. IPTU do ano corrente no valor de R$ 763,10. DEPOSITÁRIO: executados - NEIDE CASAGRANDE MORIMOTO e, JORGE MORIMOTO. As fotos e a descrições detalhadas do(s) bem(ns) 
a ser(em) levado(s) a leilão estão disponíveis no Portal www.canaljudicial.com.br/goldleiloes / www.leiloesgold.com.br.
3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BIRIGUI/SP – 3º OFÍCIO CÍVEL Edital de 1ª e 2ª Praça de bem(ns) imóvel e para intimação do(a)(s) executado(a)(s) GISLAINE DOS SANTOS RAMOS (CPF 181.973.638-54), e demais interessados, expedido nos autos da ação de ALIENAÇÃO JUDICIAL 
DE BENS – Proc. 1008743-52.2017.8.26.0077 - Ajuizada por VALDIR FERRARI (CPF 127.397.008-06). A Dra. Cassia de Abreu, Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Birigui/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. 
CSM 1625/2009 do TJ/SP, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes / www.leiloesgold.com.br) portal de leilões on-line, levará a público pregão 
de venda e arrematação na 1ª Praça com início no dia 28/11/2018 às 14:00h, e com término no dia 30/11/2018 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, � cando desde já designado para a 2ª Praça com início no dia 30/11/2018 às 14:01h, e com término no dia 
20/12/2018 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% do valor de avaliação atualizada (Art. 891 paragrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) do(s) bem(ns) abaixo descrito(s): RELAÇÃO 
DO(S) BEM(NS): LOTE 1: Matrícula sob o nº 40.110 do CRI de Birigui/SP: Imóvel Comercial e Residencial, do Lote 16 da Quadra A, com frente para a Rua Wilson Buzahr, nº 181, Portal da Pérola – Birigui/SP, medindo em dimensão 7,50 metros em linha reta mais 14,13 metros em linha curva, 
medida de fundos de 16,54 metros e laterais de 25,12 metros para dentro da quadra e 16,98 metros em linha reta mais 14,13 em curva para a Rua Modalali Fayad Mansour, perfazendo uma área total de 408,32m2. Cadastrado na Prefeitura Municipal de Birigui sob o nº 1-10-001-0016-2. Contendo 
uma edi� cação térrea (comercial) de 296,00m2, edi� cação superior (residencial) 106,00m2. AVALIAÇÃO: R$ 311.000,00 (Trezentos e onze mil reais), em agosto/2018. ÔNUS: Conforme consta de Certidão de ônus as � s. 17, nada consta. As fotos e a descrições detalhadas do(s) bem(ns) a ser(em) 
levado(s) a leilão estão disponíveis no Portal www.canaljudicial.com.br/goldleiloes / www.leiloesgold.com.br.
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BOITUVA/SP – 2º OFÍCIO CÍVEL Edital de 1ª e 2ª Praça de bem(ns) imóvel e para intimação do(a)(s) executado(a)(s) ANTONIO TADEU LABRONICI (CPF 074.293.438-13), MARIA DE LOURDES ANGELIERI LABRONICI (CNPJ 08.408.554/0001-34), LUCAS LABRONICI 
(CPF 074.293.408-06), expedido nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário – Proc. 0003548-93.2014.8.26.0082 – Ajuizada por ITAÚ UNIBANCO S/A (CNPJ 60.701.190/0001-04). A Dra. Heloisa Helena Franchi Nogueira Lucas, Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de 
Boituva/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.
com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação na 1ª Praça com início no dia 28/11/2018 às 14:00h, e com término no dia 30/11/2018 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, � cando desde já designado para a 2ª Praça com início no dia 
30/11/2018 às 14:01h, e com término no dia 20/12/2018 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% do valor de avaliação atualizada (Art. 891 paragrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) do(s) bem(ns) abaixo 
descrito(s): RELAÇÃO DO(S) BEM(NS): LOTE 1: Matrícula 12.953 do CRI de Boituva/SP: PARTE IDEAL (50%): TERRENO urbano, sem benfeitorias, situado nesta cidade, na Alameda dos Pintassilgos, lado par, constituído pelo Lote nº. 20, da Quadra “F”, do Loteamento denominado “Portal dos Pássaros”, no bairro 
Pau D �Alho, medindo 12,00m(doze metro) de frente, do lado direito de quem da alameda olha para o lote mede 30,00m(trinta metros), confrontando como lote 19; nos fundos mede 12,00m(doze metros) confrontando com o lote 09, encerrando a área de 360,00m²(trezentos e sessenta metros quadrados). Cadastrado na 
Prefeitura Municipal sob a sigla nº 44142-11-98-0042-00-000. AVALIAÇÃO: R$ 300.000,00 (Trezentos mil reais) em novembro de 2017, que será atualizado até a data do leilão. ÔNUS: Consta na matrícula do imóvel conforme: Av.3 e Av.4 – USUFRUTO VITALÍCIO – dação com usufruto vitalício em de Isabella Barros 
Labronici, Gabriella Barros Labronici; Av.5 IMPENHORABILIDADE E INCOMUNICABILIDADE; Av.6 Premonitória referente a presente demanda; Av.7 INEFICACIA DA ALIENAÇÃO nos registros R nºs 3 e 4; Av. 8 Indisponibilidade – Processo 00105576-69.2017.5.15.0111 – Vara do Trabalho de Tietê/SP; Av.9 
Indisponibilidade – Processo 0010562-91.2017.5.15.0111 – Vara do Trabalho de Tietê/SP; Av.10 Indisponibilidade – Processo 0010563-76.2017.5.15.0111 – Vara do Trabalho de Tietê/SP; Av.11 Indisponibilidade – Processo 0010558-54.2017.5.15.0111 – Vara do Trabalho de Tietê/SP; Av.12 Indisponibilidade – Processo 
0010560-24.2017.5.15.0111 – Vara do Trabalho de Tietê/SP; Av.13 Indisponibilidade – Processo 0010561-09.2017.5.15.0111 – Vara do Trabalho de Tietê/SP; Av.14 Indisponibilidade – Processo 0010559-39.2017.5.15.0111 – Vara do Trabalho de Tietê/SP; Av.15 Indisponibilidade – Processo 0010609-65.2017.5.15.0111 – Vara 
do Trabalho de Tietê/SP;  Av.16 Indisponibilidade – Processo 0011103-27.2017.5.15.0111 – Vara do Trabalho de Tietê/SP; Av.17 Indisponibilidade – Processo 0011110-19.2017.5.15.0111 – Vara do Trabalho de Tietê/SP; Av.18 Indisponibilidade – Processo 0011173-44.2017.5.15.0111 – Vara do Trabalho de Tietê/SP; Av.19 
Indisponibilidade – Processo 0011098-05.2017.5.15.0111 – Vara do Trabalho de Tietê/SP; Av.20 Indisponibilidade – Processo 0011099-87.2017.5.15.0111 – Vara do Trabalho de Tietê/SP;  Av.21 Indisponibilidade – Processo 0011107-64.2017.5.15.0111 – Vara do Trabalho de Tietê/SP; Av.22 Indisponibilidade – Processo 
0011171-74.2017.5.15.0111 – Vara do Trabalho de Tietê/SP;  Av.23 Indisponibilidade – Processo 0011119-78.2017.5.15.0111 – Vara do Trabalho de Tietê/SP; Av.24 Indisponibilidade – Processo 0011126-70.2017.5.15.0111 – Vara do Trabalho de Tietê/SP; Av.25 Indisponibilidade – Processo 0011114-56.2017.5.15.0111 – Vara 
do Trabalho de Tietê/SP; Av.26 Indisponibilidade – Processo 0011105-94.2017.5.15.0111 – Vara do Trabalho de Tietê/SP; Av.27 Indisponibilidade – Processo 0011172-59.2017.5.15.0111 – Vara do Trabalho de Tietê/SP; Av.28 Indisponibilidade – Processo 0011118-93.2017.5.15.0111 – Vara do Trabalho de Tietê/SP; Av.29 
Indisponibilidade – Processo 0011234-02.2017.5.15.0111 – Vara do Trabalho de Tietê/SP; Av.30 Indisponibilidade – Processo 0011169-07.2017.5.15.0111 – Vara do Trabalho de Tietê/SP; Av.31 Indisponibilidade – Processo 0011164-82.2017.5.15.0111 – Vara do Trabalho de Tietê/SP; Av.32 Indisponibilidade – Processo 
0012260-35.2017.5.15.0111 – Vara do Trabalho de Tietê/SP; Av.33 Indisponibilidade – Processo 0012267-27.2017.5.15.0111 – Vara do Trabalho de Tietê/SP; Av.34 Penhora Exequenda; DEPOSITÁRIO: ANTONIO TADEU LABRONICI. As fotos e a descrições detalhadas do(s) bem(ns) a ser(em) levado(s) a leilão estão 
disponíveis no Portal www.canaljudicial.com.br/goldleiloes.
5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MAUÁ/SP – 5º OFÍCIO CÍVEL Edital de 1ª e 2ª Praça de de bem(ns) imóvel e para intimação do(a)(s) executado(a)(s) COMERCIAL TECGÁS LTDA-ME - (CNPJ 68.294.388/0001-14); WILSON DA SILVA (CPF 478.090.948-15); e MARIA APARECIDA VILELA 
SILVA (CPF 161.470.218-77), e demais interessados, expedido nos autos da ação de Execução – Proc. nº 0014340-70.2003.8.26.0348 – movida por AGIP DO BRASIL S/A. O Dr. RODRIGO SOARES, Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Mauá/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro 
no artigo 689-A do CPC e regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, através da GOLD LEILÕES – Intermediação de Ativos Ltda. (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação 1ª Praça com início no dia 14/01/2014 às 13:30hs, e 
com término no dia 16/01/2014 às 13:30h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, � cando desde já designado para a 2ª Praça com início no dia 16/01/2014 às 13:31h, e com término no dia 05/02/2014 às 13:30h, ocasião em que o(s) bem(ns) será(ão) entregue(s) a quem mais 
der, não sendo aceito lance inferior a 60% do valor da avaliação (Art. 692 do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) do(s) bem(ns) abaixo descrito(s). RELAÇÃO DO(S) BEM(NS):A) IMÓVEL – GLEBA F, situada na fazenda São Joaquim, no perímetro urbano da Cidade de Rio Grande da Serra, Comarca 
de Ribeirão Pires, com área de 3.327,16m2, com as confrontações seguintes: tem inicio no ponto de intersecção da faixa da linha de transmissão da Light, com a faixa de servidão instituída para a distribuição da caixa d’água da Sabesp, onde de� ete à direita, seguindo à margem dessa servidão, numa distância 
de 126 metroas, até encontrar a faixa da linha de transmissão da Ligth S/A, onde de� ete novamente à direita, seguindo à margem dessa faixa, numa distância de 102 metros, até o ponto de origem, perfazendo a área de 3.327,16m2, inscrição municipal nº 22222/227, matricula nº 10.726 do CRI de Ribeirão 
Pires. AVALIAÇÃO: R$ 25.000,00 (junho/2012) B) IMÓVEL – GLEBA H, situada na fazenda São Joaquim, no perímetro urbano da Cidade de Rio Grande da Serra, Comarca de Ribeirão Pires, com área de 3.616m2, com início no ponto de cruzamento da faixa de domínio do ramal ferroviário, entre E.F.S.J.., 
e a E.F.C.B., com a Estrada Municipal da Pedreira, seguindo à margem desta estrada numa distância de 134 metras, onde encontra a margem direita do ribeirão existente, deste ponto de� ete à direita e segue acompanhando com represa Billings, até encontrar a faixa de domínio do ramal ferroviário entre a 
E.F.S.J. com a E.F.C.B., daí de� ete à direita e segue em linha reta margeando a faixa de domínio do ramal ferroviário na distancia de 54 metros, até encontrar o ponto original perfazendo a área de 3.616m2, inscrição municipal nº 22222/228, matricula nº 10.728 do CRI de Ribeirão Pires. AVALIAÇÃO: R$ 
26.000,00 (junho/2012) AVALIAÇÃO TOTAL DOS ITENS “A” e “B”: R$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais), atualizados até junho/2012, que deverá ser atualizado até a data do leilão eletrônico. ÔNUS: Consta das referidas matrículas, ambas conforme R.7 de 14/04/2003, HIPOTECA EXEQUENDA. As 
fotos e a descrições detalhadas do(s) bem(ns) a ser(em) levado(s) a leilão estão disponíveis no Portal www.canaljudicial.com.br/goldleiloes.

1ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DO JABAQUARA/SP – 1º OFÍCIO CÍVEL Edital de 1ª e 2ª Praça de bem(ns) imóvel e para intimação do(a)(s) executado(a)(s) OTÁVIO DOS SANTOS CRUZ (CPF 843.622.008-00), e sua cônjuge se casado for , e demais interessados, expedido 
nos autos da ação de Procedimento Sumário - Despesas Condominiais – Proc. 1017954-48.2014.8.26.0003 – Ajuizada por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PITANGUEIRAS (CNPJ 54.058.318/0001-52). A Dra. Samira de Castro Lorena, Juíza de Direito da 1ª Vara Cível do Foro Regional do 
Jabaquara/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através 
da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação na 1ª Praça com início no dia 28/11/2018 às 14:00h, e com término no dia 30/11/2018 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior 
ao da avaliação, � cando desde já designado para a 2ª Praça com início no dia 30/11/2018 às 14:01h, e com término no dia 20/12/2018 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% do valor de 
avaliação atualizada (Art. 891 paragrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) do(s) bem(ns) abaixo descrito(s): RELAÇÃO DO(S) BEM(NS): LOTE 1: Matrícula nº 64.462 do 14º CRI da Capita/SP: APARTAMENTO nº 32, localizado no 3º andar ou 4º Pavimento do 
“EDIFÍCIO PITANGUEIRAS”, situado à Rua Pitangueiras, nº 375, Bairro Mirandópolis, 21º Subdistrito – Saúde, com área útil de 54,82m2, área comum de 10,96m2, totalizando a área construída de 65,78m2, correspondendo-lhe uma quota parte ideal de 12,30m2, no solo e demais 
áreas de uso e destinação comuns do prédio. Contribuinte 045.120.0088-7.  Laudo de Avaliação: Sala, cozinha, Área de serviço, 3 dormitórios, banheiro. Rua Marquês de Lages nº 1532 – Saúde, nesta capital – SP. AVALIAÇÃO: R$ 327.000,00 - (trezentos e vinte e sete mil reais), 
abril/2018. ÔNUS: Constam na matrícula do imóvel: Av.17 -  PENHORA EXEQUENDA. DEPOSITÁRIO: OTÁVIO DOS SANTOS CRUZ. As fotos e a descrições detalhadas do(s) bem(ns) a ser(em) levado(s) a leilão estão disponíveis no Portal www.canaljudicial.com.br/goldleiloes.

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos 
autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0043371-
25.2011.8.26.0100(USUC 956)O(A)Doutor(a) Rodrigo Ramos, 
MM.Juiz(a) de Direito da 1ªVara 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(o)(s) Maria Diva 
Pires Pedroso, Luis Ramon Pedroso, réus ausentes, incertos, 
desconhecidos,eventuais interessados,bem como seus cônju-
ges,se casados forem,herdeiros e/ou sucessores,que Marcelo 
Martinez Aguila, ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando a 
declaração de domínio sobre a unidade autônoma consistente 
na casa 92, localizada no Conjunto Residencial Sol de Verão, 
com entrada pelo nº 596 da Rua Antônio João de Medeiros, 
Itaim Paulista Distrito São Miguel Paulista - São Paulo SP, 
medindo 3,40m e frente, por 18,75 m da frente aos fundos em 
ambos os lados, tendo nos fundos a mesma largura da frente, 
com a área de uso comum de 30,72 m², área total da unidade 
de 94,47 m², fração ideal correspondente é de 0,51595%, e a 
área construída da unidade é de 54,74 m², a área privativa da 
unidade é de 63,75 m², contribuinte nº 134.464.0173-2, 
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, 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.     [22,23] 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos 
autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0051974- 
53.2012.8.26.0100 (USUC 1294) A Doutora Aline Aparecida 
de Miranda, 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(o)(s) Sociedade de Máquinas Têxteis em Geral Somatex 

 Marcia Regina Delphino, Maria 
Magdalena Ambrósio de Oliveira, Washington de Oliveira 
Júnior, Miguel Sangiovanni Ambrósio ou Miguel San Giovanni 
ou Miguel Ambrósio, Orlando Avino, Maria Izabel Colamarino, 
Jorge Nassin e Eunice Tolotto Nassim,réus ausentes, incertos, 
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus 
cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que 

visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na 
Rua Claudino Pinto, nº 55 6º Subdistrito do Brás - São Paulo 
SP, com área de 354,00 m², contribuinte nº 003.011.0077-2, 
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, 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.     [22,23] 

Demonstrações das Mutações
do Patrimônio Líquido

Capital 
social

Reserva 
legal

Reserva de 
lucros a realizar

Total reserva 
de lucros

Lucros 
acumulados Total

Saldos em 31 de dezembro de 2015 75.283.674 2.023.186 30.323.210 32.346.395 (1.429.910) 106.200.159
Lucro líquido do exercício - - - - 2.396.781 2.396.781
Destinações do lucro: - Reserva Lucros a realizar - - 2.396.781 2.396.781 (2.396.781) -
Saldos em 31 de dezembro de 2016 75.283.674 2.023.186 32.719.990 34.743.176 (1.429.910) 108.596.939
Lucro líquido do exercício - - - - 13.334.624 13.334.624
Destinações do lucro: - Reserva Legal - 744.549 - 744.549 (744.549) -
- Reserva Lucros a realizar - - 12.590.075 12.590.075 (12.590.075) -
Saldos em 31 de dezembro de 2017 75.283.674 2.767.735 45.310.065 48.077.800 (1.429.910) 121.931.563

Santo Alphege Participações S/A - CNPJ/MF nº 12.125.313/0001-55
Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Valores em Reais)

Balanços patrimoniais
Ativo 2017 2016
Circulante 3.301.705 544.696
Caixa e equivalentes de caixa 2.894.009 2.500
Impostos a recuperar 103.497 233.878
Outros créditos 304.199 308.318
Não circulante 124.973.938 113.135.942
Partes relacionadas 9.986.194 5.722.024
Investimentos 114.987.744 107.413.918
Total do ativo 128.275.643 113.680.638
Passivo e patrimônio líquido 2017 2016
Circulante 5.337.066 4.781.650
Impostos a recolher 1.233.440 1.364.578
Outras contas a pagar 3.558.974 3.012.373
Credores diversos 544.652 404.700
Não circulante 1.540.047 302.048
Impostos parcelados 1.213.029 208.406
Partes relacionadas 327.018 93.642
Patrimônio líquido 121.398.530 108.596.939
Capital social 75.283.674 75.283.674
Reserva de lucros 46.114.856 33.313.266
Total do passivo e patrimônio líquido 128.275.643 113.680.638

Demonstrações de Resultados
Outras receitas/(despesas) operacionais 2017 2016
Resultado da equivalência patrimonial 10.320.533 2.586.888
Outras receitas operacionais 428.270 11
Administrativas e gerais (1.930.452) (869.016)
Resultado antes das receitas (despesas)
  financeiras líquidas e impostos 8.818.351 1.717.883
Receitas financeiras 6.335.929 955.200
Despesas financeiras (303.306) (276.303)
Financeiras líquidas 6.032.623 678.897
Resultado antes dos impostos 14.850.974 2.396.781
Imposto de renda e contribuição social (1.516.350) -
Lucro líquido do exercício 13.334.624 2.396.781

Demonstrações do Fluxo de Caixa
Atividades operacionais 2017 2016
Resultado do exercício 13.334.624 2.396.781
Despesas (receitas) que não afetam o caixa
Resultado da equivalência patrimonial (10.320.533) (2.586.888)
Subtotal 3.014.091 (190.107)
Variações no ativo: Impostos a recuperar
  (Circulante e não circulante) 130.381 (149.497)
Créditos com pessoas ligadas (Não circulante) (3.886.723) (1.142.842)
Subtotal (3.756.342) (1.292.339)
Variações no passivo: Impostos e contribuições
  a recolher (Circulante e não circulante) 873.485 113.338
Outras contas a pagar (Circulante) 546.601 (96.830)
Subtotal 1.420.087 16.508
Total das atividades operacionais 677.836 (1.465.939)
Atividades de financiamento
Lucros distribuídos recebidos 2.746.707 -
Distribuição de lucros (533.034) -
Total das atividades de financiamento 2.213.673 -
Total dos efeitos no caixa 2.891.509 (1.465.939)
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa 2.500 1.468.439
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa 2.894.009 2.500
Variação no caixa 2.891.509 (1.465.939)

Paulo Roberto Nunes - Diretoria
Alcides Soares Luna - Contador CT CRC 1SP 175.714/O-9

Notas explicativas às demonstrações contábeis
1. Contexto operacional: A Santo Alphege Participações S/A tem sua sede 
no município de Barueri, Estado de SP. A Companhia tem por objetivo social a 
participação, em caráter permanente ou temporário, no capital e nos lucros de 
outras sociedades, nacionais ou estrangeiras, na condição de acionista, sócia ou 
quotista ou titular de debêntures. 2. Apresentação das demonstrações contá-
beis e principais práticas contábeis: 2.1. Apresentação das demonstrações 
contábeis - As demonstrações contábeis de foram elaboradas com base nas 
práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societá-
ria, em consonância com os Pronunciamentos e Orientações e as interpretações 
emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e resoluções da 
Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A emissão das demonstrações contá-
beis foi autorizada pela Diretoria da Companhia em 30/04/2017. 2.2. Principais 
práticas contábeis adotadas - As principais práticas contábeis adotadas na 
elaboração dessas demonstrações contábeis estão descritas a seguir: 2.2.1. 
Caixa e equivalentes de caixa - Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro 
em caixa, depósitos bancários, investimentos de curto prazo de alta liquidez e 
com risco insignificante de mudança de valor e limites utilizados de conta garan-
tida. O saldo utilizado de contas garantidas inclui-se em empréstimos no passivo 
circulante do balanço, e compõe o saldo de caixa e equivalentes de caixa para 
fins de demonstração dos fluxos de caixa. 2.2.2. Instrumentos financeiros - 
Classificação e mensuração - A Companhia classifica seus ativos financeiros 
sob as seguintes categorias: mensurados ao valor justo através do resultado, 
empréstimos e recebíveis, mantidos até o vencimento e disponíveis para venda. 
A classificação depende da finalidade para a qual os ativos financeiros foram 
adquiridos. A administração determina a classificação de seus ativos financeiros 
no reconhecimento inicial. A Companhia não efetua operações com derivativos. 
Ativos financeiros mensurados ao valor justo através do resultado - Os 
ativos financeiros mensurados ao valor justo através do resultado são ativos fi-
nanceiros mantidos para negociação ativa e frequente. Os ativos dessa catego-
ria são classificados como ativos circulantes. Os ganhos ou as perdas decorren-
tes de variações no valor justo de ativos financeiros mensurados ao valor justo 
através do resultado são apresentados na demonstração do resultado em “resul-
tado financeiro” no período em que ocorrem, a menos que o instrumento tenha 
sido contratado em conexão com outra operação. Neste caso, as variações são 

reconhecidas na mesma linha do resultado afetada pela referida operação. Ati-
vos mantidos até o vencimento - São basicamente os ativos financeiros que 
não podem ser classificados como empréstimos e recebíveis, por serem cotados 
em um mercado ativo. Neste caso, estes ativos financeiros são adquiridos com a 
intenção e capacidade financeira para sua manutenção em carteira até o venci-
mento. São avaliados pelo custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos aufe-
ridos em contrapartida ao resultado do exercício. Valor justo - A Companhia 
avalia, na data do balanço, se há evidência objetiva de que um ativo financeiro 
ou um grupo de ativos financeiros está registrado por valor acima de seu valor 
recuperável (‘impairment’). Se houver alguma evidência para os ativos financei-
ros disponíveis para venda, a perda cumulativa - mensurada como a diferença 
entre o custo de aquisição e o valor justo atual, menos qualquer perda por ‘im-
pairment’ desse ativo financeiro previamente reconhecida no resultado - é retira-
da do patrimônio e reconhecida na demonstração do resultado. 2.2.3. Redução 
ao valor recuperável de ativos - O imobilizado e outros ativos não circulantes e 
os ativos intangíveis são revistos anualmente para se identificar evidências de 
perdas não recuperáveis, ou ainda, sempre que eventos ou alterações nas cir-
cunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Quando 
este for o caso, o valor recuperável é calculado para verificar se há perda. Quan-
do houver perda, ela é reconhecida pelo montante em que o valor contábil do 
ativo ultrapassa seu valor recuperável, que é o maior entre o preço líquido de 
venda e o valor em uso de um ativo. Para fins de avaliação, os ativos são agru-
pados no menor grupo de ativos para o qual existem fluxos de caixa identificá-
veis separadamente. 2.2.4. Provisões - As provisões são reconhecidas quando 
a Companhia tem uma obrigação presente, legal ou não formalizada, como re-
sultado de eventos passados e é provável que uma saída de recursos seja ne-
cessária para liquidar a obrigação e uma estimativa confiável do valor possa ser 
feita. 2.2.5. Passivo circulante e não circulante - Os passivos circulantes e não 
circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acresci-
dos, quando aplicável dos correspondentes encargos, variações monetárias e / 
ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável os 
passivos circulantes e não circulantes são registrados em valor presente, transa-
ção a transação, com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o 

risco de cada transação. A contrapartida dos ajustes a valor presente é contabi-
lizada contra as contas de resultado que deram origem ao referido passivo. 
3. Investimentos 2017 2016
Maringá Ferro-Liga S/A 126.727 107.413

126.727 107.413
Capital social 155.000 155.000
Ações possuídas 41.946.846 41.946.846
% participação 37% 37%
Patrimônio líquido ajustado em 31/12/2017 364.472 308.927
Investimento equivalente 126.727 104.827
Ajuste equivalência patrimonial 24.806 2.586
Lucro líquido 101.831 11.580

4. Capital social: O capital social é de R$ 75.284 mil, representado por 7.528.367.391 
ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal. 5. Contingências e compro-
missos assumidos: As declarações de renda dos últimos cinco exercícios estão 
sujeitas à revisão e apuração pelas autoridades fiscais. Outros impostos e contri-
buições permanecem sujeitos à revisão e aprovação pelos órgãos competentes 
por períodos variáveis de tempo. 6. Transações entre partes relacionadas
Parte Relacionada 2017 2016
Ativo não circulante: Paulo Roberto Nunes (327) (93)
 Usina Morretes 2.024 2.147
 Siol SP 5.991 1.835
 Siol Goiás 1.970 1.739
Créditos com pessoas ligadas 9.658 5.628

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Físico nº:0037590-51.2013.8.26.0100 Classe: Assunto:Cumprimento de
Sentença Exequente:Tecnologia e Qualidade de Sistemas Em Engenharia - Ltda Executado:Qualton Indústria
e Comércio de Tintas Ltda - Epp e outros EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 (vinte) DIAS. PROCESSO
Nº 0037590-51.2013.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 16ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado
de São Paulo, Dr(a). Leandro de Paula Martins Constant, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a MAYARA
CRISTINA MIRANDA DOS SANTOS, Brasileiro, CPF 049.107.719-05, com endereço à RUA 904, 286,
APTº 101, BALNEÁRIO CAMBURIU, CEP 88330-590, Estado de Santa Catarina - SC e JOÃO HUMBERTO
DOS ANJOS, Brasileiro, CPF 030.920.789-42, com endereço à av. Nereu Ramos, 750, centro, CEP 88380-
000, Balneario Picarras - SC, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de
Tecnologia e Qualidade de Sistemas Em Engenharia - Ltda, e, na qualidade de únicos sócios da empresa
QUALYTON IND. E COM. DE TINTAS LTDA, referente a ação em fase de execução, onde é exequente a
empresa TECNOLOGIA E QUALIDADE DE SISTEMAS EM ENGENHARIA LTDA-TESIS, foi aberto incidente
de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, estando os sócios responsáveis
pessoalmente pelo débito existente. Considerando que encontram-se os sócios/executados em lugar incerto
e não sabido, foi determinada as suas CITAÇÕES, por EDITAL, para os atos e termos da DECISÃO, e para
que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta.
Não sendo respondido, os executados serão considerados reveis, 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 12 de novembro de 2018. 23 e 24/11

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1006200-07.2017.8.26.0003 Classe: Assunto: Interpelação -
Rescisão / Resolução Requerente: Legacy Incorporadora Ltda Requerido: Haroldo Cruz Barbosa e outro
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1006200-07.2017.8.26.0003 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Cristiane
Vieira, na forma da Lei, etc. Faz Saber a HAROLDO CRUZ BARBOSA (RG nº 3088362-SSP/PA e CPF/MF
nº 087.270.357-60) e FRANCISCA NARA MOREIRA DA COSTA (RG nº 58.117.296-6- SSP/SP e CPF/MF
nº 017.640.863-09) que LEGACY INCORPORADORA LTDA., lhe ajuizou uma ação de INTERPELAÇÃO
JUDICIAL representado pelo instrumento de compromisso de compra e venda do Lote “37” da Quadra “21”
do loteamento denominado “Residencial Jardim Vitória”, estando, atualmente, inadimplentes com relação às
parcelas 025/180 a 029/180., que totaliza a quantia de R$ 5.405,78. Estando os interpelados em lugar ignorado,
expede-se edital de Notificação para que no prazo de 15 dias, a fluir os 20 dias supra, paguem as parcelas
vencidas e vincendas, atualizadas, sob pena de rescisão do contrato. Fica os interpelados Notificados da
interpelação, não cabendo a apresentação de documentos ou defesa nos presentes autos. Realizada a
interpelação, dê-se ciência ao autor para que obtenha cópia e arquivem-se, bem como cientificados de que
após o cumprimento, pagas as custas e observadas as formalidades legais, e decorridas as 48 horas os autos
serão entregues a requerente. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, aos 12 de novembro
de 2018. 23 e 24/11

Isec Securitizadora S.A.
CNPJ/MF nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949

Edital de Convocação - Assembleia Geral de Titulares dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 29ª, 30ª e 31ª Séries da 
1ª Emissão da Isec Securitizadora S.A (Sucessora por Incorporação da Isec Brasil Securitizadora S.A a partir de 01/09/2017).
Ficam convocados os Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 29ª, 30ª e 31ª Séries da 1ª Emissão da Isec Securitizadora S.A. 
(“CRI” e “Securitizadora” respectivamente), nos termos das cláusulas 14.2, em especial a cláusula 14.15, dos respectivos Termos de 
Securitização dos Créditos Imobiliários de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 29ª, 30ª e 31ª Série (“TS”) a reunirem-se em 1ª 
convocação para Assembleia Geral de Titulares de CRI, a realizar-se no dia 13/12/2018, às 09:30, na Rua Tabapuã, nº 1.123, conjunto 215, 
Itaim Bibi – São Paulo – SP, para deliberarem sobre as medidas a serem adotadas em razão do inadimplemento de dívidas, pela Ginco 
Urbanismo Ltda. (“Devedora”), vencidas celebradas com terceiros em valor superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil de reais), conforme 
cláusula 6.1 alínea (h) do Instrumento Particular de Contrato de Financiamento Imobiliário. A Securitizadora deixa registrado, para fi ns de 
esclarecimento, que o quórum de instalação da assembleia em primeira convocação é de titulares do CRI que representem pelo menos, 2/3 
(dois terços) do valor total dos CRI em circulação e, em segunda convocação, com qualquer número de presentes, sendo que o quórum de 
deliberação é de maioria absoluta (50% mais um) dos CRI presentes. Os titulares dos CRI poderão se fazer representar na assembleia por 
procuração, emitida por instrumento público ou particular, acompanhada de cópia de documento de identidade do outorgado, bem como todos 
e demais documentos necessários para a verifi cação dos poderes, inclusive, mas não exclusivamente, regulamentos de fundos e contrato social 
de gestores destes fundos. Todas as procurações devem ser apresentadas com o reconhecimento de fi rma ou abono bancário do signatário. 
Para que a verifi cação de quórum seja feita com certa celeridade e de forma efi caz, solicitamos que os instrumentos de mandato com poderes 
para representação e voto na referida assembleia sejam encaminhados à Securitizadora e à Pentágono S.A DTVM (“Agente Fiduciário”): (i) por 
e-mail, para gestao@isecbrasil.com.br e assembleias@pentagonotrustee.com.br. São Paulo, 22 de novembro de 2018.

ISEC SECURITIZADORA S.A

1ª Vara Cível do Foro Regional IV - Lapa/SP. 1ª Vara Cível - 1º Ofício Cível. Edital de Citação. Prazo: 20 dias. Processo
nº 1001293-20.2016.8.26.0004. A Dra. Lúcia Helena Bocchi Faibicher, Juíza de Direito da 1ª Vara Cível do Foro
Regional da Lapa/SP, Faz Saber a Versati Comércio de Carnes Ltda (CNPJ. 06.181.239/0001-91), que Banco
Bradesco S/A lhe ajuizou ação de Cobrança, de Procedimento Comum, objetivando a quantia de R$ 138.848,29
(julho de 2016), referente ao Limite de Crédito em decorrência da Abertura da Conta Corrente nº 79.607-7. Estando
a requerida em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, ofereça
contestação, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados. Não sendo contestada a ação, a
requerida será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente, afixado e publicado
na forma da lei. SP, 22/10/2018.                                                                                               22 e 23 / 11 / 2018

Carapaça Holding Participações Ltda.
CNPJ/MF nº 07.129.623/0001-08 - NIRE 35219550378

Ata de Reunião de Sócios realizada às 10h do dia 01/11/2018.
Local: Na sede social da Carapaça Holding Participações Ltda., em SP/SP, na Av. Brigadeiro Luis Antônio, 4.893, Jardim 
Paulista, CEP 01401-002 (“Sociedade”). Mesa: Presidente: Ana Silvia Araújo Cintra Zürcher; e Secretário: Alberto Guimarães 
Aguirre Zürcher. Convocação: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença de sócios representando 100% do 
capital social da Sociedade. Instalação e Presença: Reunião instalada em 1ª convocação considerando estarem presente a 
totalidade dos sócios. Ordem do Dia: deliberar a respeito da redução do capital social da Sociedade em R$ 337.764,00 por 
estar excessivo em relação ao objetivo social da Sociedade. Deliberações: Após a discussão das matérias, os sócios, 
por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram: é aprovada a redução do capital social da Sociedade em 
R$ 337.764,00 por este se encontrar excessivo em relação ao seu objeto social, com o subsequente cancelamento de 337.764 
quotas, passando o capital social de R$ 341.000,00 para R$ 3.236,00, dividido em 1.000 quotas, no valor de R$ 1,00 cada 
uma. Referida redução afetará de maneira proporcional, parte da participação detida pelos sócios Ana Silvia Araújo Cintra 
Zürcher e Alberto Guimarães Aguirre Zürcher no capital da Sociedade, os quais serão restituídos da seguinte forma: (a) a sócia 
Ana Silvia Araújo Cintra Zürcher será afetada pelo cancelamento de 168.882 quotas, totalmente integralizadas, sendo restituída 
mediante dação em pagamento de ativos da Sociedade, representados por 168.882 quotas da sociedade Auguri Al Mare 
Holding Patrimonial Ltda., CNPJ 09.072.144/0001-28; e b) o sócio Alberto Guimarães Aguirre Zürcher será afetado pelo 
cancelamento de 168.882 quotas, totalmente integralizadas, sendo restituído mediante dação em pagamento de ativos da 
Sociedade, representados por 168.882 quotas da sociedade Auguri Al Mare Holding Patrimonial Ltda., CNPJ 09.072.144/0001-28. 
Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como não houve 
manifestação dos presentes, foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente. Ana Silvia Araújo 
Cintra Zürcher - Presidente e sócia; Alberto Guimarães Aguirre Zürcher - Secretário e sócio.

Produção
excessiva de

leis gera
insegurança e
instabilidade,

diz Temer

O presidente Michel Temer
disse  na quinta-feira (22) que a
cultura político legislativa bra-
sileira gera insegurança jurídi-
ca e instabilidade ao prestigiar
quantitativamente a produção
de leis. “Quanto menos legis-
larmos, melhor para a estabili-
dade, porque as pessoas vão
percebendo que a ordem soci-
al é estável”, disse durante
evento de lançamento do
aplicativo Planalto Legis.

Disponível a partir desta
sexta-feira (23) gratuitamente
para smartphones das platafor-
mas Androide e iOS, o
aplicativo agrupa a base inte-
gral de dados da legislação bra-
sileira, com atualização online.
Segundo o subchefe de assun-
tos jurídicos da Casa Civil,
Gustavo Rocha, o aplicativo
“simplificará e
desburocratizará” o exercício
profissional de advogados, ma-
gistrados, estudantes e opera-
dores do direito de uma forma
geral, já que apresentará de for-
ma atualizada leis, decretos, có-
digos, estatutos, emendas en-
tre outros documentos
legislativos.

Segundo o presidente, um
dos motivos para o desenvol-
vimento do aplicativo é justa-
mente as mudanças constantes
feitas na legislação brasileira,
que, para ele, geram inseguran-
ça jurídica e instabilidade para
o país. “A grande vantagem
dessa simplificação; dessa
desburocratização; e dessa
concentração de um número
imenso de atos normativos do
Poder Executivo em um único
decreto vai ao encontro da
ideia de que produzir muito ato
e muita lei é incompatível com
a segurança jurídica, porque
quando se produz nova lei ou
ato normativo, de alguma ma-
neira, se ele não for muito
consequente, você instabiliza
as relações sociais”, disse
Michel Temer.

Utilizando como exemplo as
matérias tributárias, Temer dis-
se que cada questão nova à le-
gislação resulta em milhares de
ações no Judiciário. “Ter uma
ordem jurídica estável é garan-
tir a estabilidade social”, disse
o presidente. “No entanto a
nossa cultura não é essa. Me
recordo, quando eu era presi-
dente da Câmara dos Deputa-
dos e havia convocação extra-
ordinária e a imprensa pergun-
tava quantos projetos eram dis-
cutidos. Se eu dissesse 200
projetos, era sucesso absoluto
da convocação. Se eu disses-
se que discutimos três ques-
tões fundamentais em três pro-
jetos determinados, diziam ser
absoluto insucesso o da con-
vocação”.

Para Temer, a cultura políti-
co-jurídica brasileira “prestigia
a produção legislativa, quando
na verdade temos de simplifi-
car os procedimentos”. (Agen-
cia Brasil)
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7ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE SANTO AMARO/SP – 7º OFÍCIO CÍVEL Edital de 1ª e 2ª Praça de bem(ns) imóvel e para intimação do(a)(s) executado(a)(s) MARCUS EDUARDO DI TOMMASO (CPF 088.862.448-43), MAKTOUR VIAGENS LTDA, e demais interessados, expedido nos 
autos da ação EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Proc. 1053651-65.2016.8.26.0002 – Ajuizada por ITAÚ UNIBANCO S/A (CNPJ 60.701.190/0001-04). A Dra. Claudia Carneiro Calbucci Renaux, Juíza de Direito da 7ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro/SP, na forma da lei, etc. FAZ 
SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes 
/ www.leiloesgold.com.br) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação na 1ª Praça com início no dia 28/11/2018 às 14:00h, e com término no dia 30/11/2018 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, �cando desde já designado para a 2ª 
Praça com início no dia 30/11/2018 às 14:01h, e com término no dia 20/12/2018 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 50% do valor de avaliação atualizada (Art. 891 paragrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM 
n. 1625/2009) do(s) bem(ns) abaixo descrito(s): RELAÇÃO DO(S) BEM(NS): LOTE 1: MATRÍCULA nº 141.127 – 15º CRI DE da Capital/SP: OS DIREITOS: UMA VAGA SIMPLES DE GARAGEM, EM LUGARES INDIVIDUAIS E INDETERMINADOS, SENDO QUE PARA FINS DE REGISTRO, 
RECEBEU O Nº 8, SITUADA NO 1º E 2º SUBSOLO DO EDIFÍCIO PIAZZA SAN PIETRO, NA RUA PROFESSOR ALEXANDRE CORREIA Nº 370, JARDIM VITÓRIA REGIA, COM ÁREA TOTAL DE 30,90 MTS². AVALIAÇÃO: R$ 23.909,06 (vinte e três mil, novecentos e nove reais e seis centavos), 
devidamente atualizado pela tabela prática do TJSP em (OUTUBRO/2018). ÔNUS: Consta certidão de ônus: Conforme AV-03 – EXISTENCIA DE AÇÃO – em favor do exequente nos autos proc. 1053643-88.2016.8.26.0002; conforme AV-04 – ARRESTO EXEQUENDO; AV-05 – PENHORA – em favor 
do exequente nos autos proc. 1053643-88.2016.8.26.0002; e, AV-04 – PENHORA EXEQUENDA. LOTE 2: MATRÍCULA nº 141.128 – 15º CRI DE da Capital/SP: UMA VAGA SIMPLES DE GARAGEM, EM LUGARES INDIVIDUAIS EINDETERMINADOS, SENDO QUE PARA FINS DE REGISTRO, 
RECEBEU O Nº 9, SITUADA NO 1º E 2º SUBSOLO DO EDIFÍCIO PIAZZA SAN PIETRO, NA RUA PROFESSOR ALEXANDRE CORREIA Nº 370, JARDIM VITÓRIA REGIA, COM ÁREA TOTAL DE 30,90 MTS².  AVALIAÇÃO: R$ R$ 23.909,06 (vinte e três mil, novecentos e nove reais e seis 
centavos), devidamente atualizado pela tabela prática do TJSP em (OUTUBRO/2018). ÔNUS: Consta certidão de ônus: Conforme AV-03 – EXISTENCIA DE AÇÃO – em favor do exequente nos autos proc. 1053643-88.2016.8.26.0002; conforme AV-04 – ARRESTO EXEQUENDO; AV-05 – PENHORA 
– em favor do exequente nos autos proc. 1053643-88.2016.8.26.0002; e, AV-06 – PENHORA EXEQUENDA. LOTE 3: MATRÍCULA nº 141.126 – 15º CRI DE da Capital/SP: UMA VAGA SIMPLES DE GARAGEM, EM LUGARES INDIVIDUAIS E INDETERMINADOS, SENDO QUE PARA FINS DE 
REGISTRO, RECEBEU O Nº 7, SITUADA NO 1º E 2º SUBSOLO DO EDIFÍCIO PIAZZA SAN PIETRO, NA RUA PROFESSOR ALEXANDRE CORREIA Nº 370, JARDIM VITÓRIA REGIA, COM ÁREA TOTAL DE 30,90 MTS².  AVALIAÇÃO: R$ 23.909,06 (vinte e três mil, novecentos e nove reais 
e seis centavos), devidamente atualizado pela tabela prática do TJSP em (OUTUBRO/2018). ÔNUS: Consta certidão de ônus: Conforme AV-03 – EXISTENCIA DE AÇÃO – em favor do exequente nos autos proc. 1053643-88.2016.8.26.0002; conforme AV-04 – ARRESTO EXEQUENDO; AV-05 – PE-
NHORA – em favor do exequente nos autos proc. 1053643-88.2016.8.26.0002; e, AV-04 – PENHORA EXEQUENDA. LOTE 4: MATRÍCULA nº 141.125 – 15º CRI DE da Capital/SP: UMA VAGA SIMPLES DE GARAGEM, EM LUGARES INDIVIDUAIS E INDETERMINADOS, SENDO QUE PARA 
FINS DE REGISTRO, RECEBEU O Nº 6, SITUADA NO 1º E 2º SUBSOLO DO EDIFÍCIO PIAZZA SAN PIETRO, NA RUA PROFESSOR ALEXANDRE CORREIA Nº 370, JARDIM VITÓRIA REGIA, COM ÁREA TOTAL DE 30,90 MTS².  AVALIAÇÃO: R$ R$ 23.909,06 (vinte e três mil, novecentos 
e nove reais e seis centavos), devidamente atualizado pela tabela prática do TJSP em (OUTUBRO/2018). ÔNUS: Consta certidão de ônus: Conforme AV-03 – EXISTENCIA DE AÇÃO – em favor do exequente nos autos proc. 1053643-88.2016.8.26.0002; conforme AV-04 – ARRESTO EXEQUENDO; AV-
05 – PENHORA – em favor do exequente nos autos proc. 1053643-88.2016.8.26.0002; e, AV-04 – PENHORA EXEQUENDA. LOTE 5: MATRÍCULA nº 141.129 – 15º CRI DE da Capital/SP: OS DIREITOS: UMA VAGA SIMPLES DE GARAGEM, EM LUGARES INDIVIDUAIS E INDETERMINADOS, 
SENDO QUE PARA FINS DE REGISTRO, RECEBEU O Nº 10, SITUADA NO 1º E 2º SUBSOLO DO EDIFÍCIO PIAZZA SAN PIETRO, NA RUA PROFESSOR ALEXANDRE CORREIA Nº 370, JARDIM VITÓRIA REGIA, COM ÁREA TOTAL DE 30,90 MTS².  AVALIAÇÃO: R$ R$ 23.909,06 (vinte 
e três mil, novecentos e nove reais e seis centavos), devidamente atualizado pela tabela prática do TJSP em (OUTUBRO/2018). ÔNUS: Consta certidão de ônus: Conforme AV-03 – EXISTENCIA DE AÇÃO – em favor do exequente nos autos proc. 1053643-88.2016.8.26.0002; conforme AV-04 – ARRESTO 
EXEQUENDO; AV-05 – PENHORA – em favor do exequente nos autos proc. 1053643-88.2016.8.26.0002; e, AV-04 – PENHORA EXEQUENDA. DEPOSITÁRIO: ) MARCUS EDUARDO DI TOMMASO. As fotos e a descrições detalhadas do(s) bem(ns) a ser(em) levado(s) a leilão estão disponíveis no 
Portal www.canaljudicial.com.br/goldleiloes / www.leiloesgold.com.br.

4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO CARLOS – 4º OFÍCIO CÍVEL Edital de 1ª e 2ª Praça de bem(ns) imóvel e para intimação do(a)(s) executado(a)(s) CASA SOL A FAMÍLIA DA CONSTRUÇÃO & DECORAÇÃO LTDA (CNPJ 07.805.790/0001-21), na pessoa de seu repre-
sentante legal, DANIEL ALONSO (CPF 068.109.088-03),  SELMA REGINA MAZUQUELI ALONSO (CPF 280.442.738-24), e do credor hipotecário BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (CNPJ 90.400.888/0001-42), expedido nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial 
– Contratos bancários – Proc. 1000945-96.2015.8.26.0566 – Ajuizada por ITAÚ UNIBANCO S/A (CNPJ 60.701.190/0001-04). A Dra. Flávia de Almeida Montingelli Zanferdini, Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de São Carlos/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com 
fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes 
/ www.leiloesgold.com.br) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação na 1ª Praça com início no dia 28/11/2018 às 14:00h, e com término no dia 30/11/2018 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, �cando desde 
já designado para a 2ª Praça com início no dia 30/11/2018 às 14:01h, e com término no dia 20/12/2018 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% do valor de avaliação atualizada (Art. 891 
paragrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) do(s) bem(ns) abaixo descrito(s). RELAÇÃO DO(S) BEM(NS): Lote 1: Matrícula 59.944 do CRI de São Carlos/SP: PREDIO COMERCIAL – contendo uma área total construída de 2.352,19m2, de frente para Avenida 
Castro Alves nºs 318/322, Bairro Palmital, Marília/SP, contendo a seguinte descrição, compreendendo o lote designado pela P.M.M. como sendo o lote de letra “A” (destacado do lote nº 11 (destacado da área “A”), destacada da quadra “D”, do Bairro Palmital, nesta cidade, medindo 25,00 
metros de frente para a Avenida Castro Alves; por uma face lateral e da frente aos fundos mede 69,00 metros, confrontando com a Área “B” (destacada da quadra “D”); por outra lateral e também da gente aos fundos mede 68,465 metros, confrontando com o lote “B” (destacado do lote 
nº 11(destacado da área “A”)); e �nalmente na face dos fundos mede 25,946 metros, confrontando com propriedade da FEPASA; encerrando uma área de 1.763,249 metros quadrados; localizado do lado par da numeração. Cadastrado na P.M.M. sob nº 0001557904.  AVALIAÇÃO: R$ 
7.510.628,36 (Sete milhões quinhentos e dez mil seiscentos e vinte e oito reais e trinta e seis centavos),) atualizado até maio de 2018, índice da tabela prática do TJSP. Ônus: Consta da referida matricula nº 59.944, conforme AV-1 – HIPOTECA – em favor de Banco Santander (Brasil) 
S/A; conforme AV-3 – PENHORA - em favor de Banco Santander (Brasil) S/A, Processo nº 1008001-07.2014.8.26.0344;  conforme AV-4 – PENHORA - em favor de Banco do Brasil S/A, Processo nº 1005518-04.2014.8.26.0344; AV-5 – PENHORA - em favor de Banco do Brasil S/A, 
Processo nº 1008599-58.2014.8.26.0344; AV-6 – PENHORA - em favor de Banco Itaú S/A, Processo nº 1014791-23.2014.8.26.0344; AV-7 – PENHORA - em favor de Banco do Brasil S/A, Processo nº 1008575-30.2014.8.26.0344; AV-8 – PENHORA - em favor de Banco Votorantin 
S/A, Processo nº 1003723-26.2015.8.26.0344; AV-9 e 10 – PENHORA EXEQUENDA; AV-11 – PENHORA - em favor de Banco do Brasil S/A, Processo nº 1005520-71.2014.8.26.0344; AV-12 – PENHORA - em favor de Banco Itaú S/A, Processo nº 1000287-59.2015.8.26.0344; AV-
13 – PENHORA - em favor de Banco do Brasil S/A, Processo nº 1008575-30.2014.8.26.0344. DEPOSITÁRIO: DANIEL ALONSO e SELMA REGINA MAZUQUELI ALONSO As fotos e a descrições detalhadas do(s) bem(ns) a ser(em) levado(s) a leilão estão disponíveis no Portal 
www.canaljudicial.com.br/goldleiloes / www.leiloesgold.com.br.
8ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SANTOS/SP – 8º OFÍCIO CÍVEL Edital de 1ª e 2ª Praça de bem(ns) imóveis e para intimação do(a)(s) executado(a)(s) MDM DE SANTOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA e HELENITA RODRIGUES ARAÚJO, bem como o credor hipotecário ABN 
AMRO REAL S/A, e demais interessados, expedido nos autos da ação de Execução de Titulo Extrajudicial – Nota Promissória – Proc. 0020183-72.2011.8.26.0562 (562.01.2011.020183) – Ajuizada por HOME FOMENTO MERCANTIL LTDA.O Dr. Dario Gayoso Júnior, Juiz de Direito da 8ª Vara Cível 
da Comarca de Santos/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD 
LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação na 1ª Praça com início no dia 28/11/2018 às 14:00h, e com término no dia 30/11/2018 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, �cando desde 
já designado para a 2ª Praça com início no dia 30/11/2018 às 14:01h, e com término no dia 20/12/2018 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 70% do valor de avaliação atualizada, ou 80% do valor de avaliação 
atualizado, caso se trate de imóvel de incapaz (Art. 891 paragrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) do(s) bem(ns) abaixo descrito(s). RELAÇÃO DO(S) BEM(NS): Matrícula 38.108 do CRI de Guarujá/SP: Apartamento nº 13, localizado no 1º andar do Edifício Patrícia e Christine, situado 
à Rua José Amieiro (antiga Rua 19) nº 70, no Parque da Enseada, Guarujá/SP, com a área útil de 82,50m², a área comum proporcional de 16,50m², a área comum não proporcional de 34,00m², a área total de 133,00m², com a fração ideal no terreno e coisas comuns de 3,5260%, confrontando pela frente 
com o poço dos elevadores e hall social, pelos lados com os apartamentos de �nal 1 e 5 e nos fundos com área livre de condomínio. Cadastrado na Prefeitura sob nº 3.0435-006-003. AVALIAÇÃO: R$ 220.000,00 (Duzentos e vinte mil reais) em agosto de 2014, que será atualizado até a data do leilão. ÔNUS: 
Consta na matrícula do imóvel: R.10 Hipoteca em favor do Banco ABN AMRO REAL S/A; Av.11 Penhora Exequenda. DEPOSITÁRIA: Marcia Cristina Tolesano. As fotos e a descrições detalhadas do(s) bem(ns) a ser(em) levado(s) a leilão estão disponíveis no Portal www.canaljudicial.com.br/goldleiloes.

1ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE CÂNDIDO MOTA/SP – 1º OFÍCIO CÍVEL Edital de 1º e 2º Leilão de bem imóvel e para intimação do(a)(s) executado(a)(s) CELIO ASCHAR  (CPF 022.113.608-82), LUCIANA ASCHAR SEIXAS MAIA (CPF 271.463.928-30), expedido nos autos da 
Ação PROCEDIMENTO COMUM – Proc. nº 0002711-94.2009.8.26.0120 (120.01.2009.002711) – requerida por MARQUES & NEGRAO LTDA (CNPJ 04.595.222/0001-55). A Dra. Juliana Dias Almeida de Filippo, Juíza de Direito da 1ª Vara Cível do Foro da Comarca de Cândido Mota/SP, na forma da 
lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/
goldleiloes / www.leiloesgold.com.br) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação na 1ª Praça com início no dia 28/11/2018 às 14:00h, e com término no dia 30/11/2018 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, �cando desde já designado 
para a 2ª Praça com início no dia 30/11/2018 às 14:01h, e com término no dia 20/12/2018 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% do valor de avaliação atualizada (Art. 891 paragrafo único do CPC e art. 13 do 
Prov. CSM n. 1625/2009) do(s) bem(ns) abaixo descrito(s). RELAÇÃO DO(S) BEM(NS): MATRICULA nº do CRI de Palmital/SP: Parte ideal pertencente ao executado, qual seja, 6,00 ha de um imóvel com 13,46 ha. de terras, iguais a 10,50 alqueires, sem benfeitorias, situado na Água do Pau D’alho, na 
Fazenda Pau D’alho, no Distrito de Ibirarema, dividindo e confrontando com Antônio Gonçalves de Oliveira, pela estrada de Ferro Sorocabana, com José Gambari, com Josias Alípio de Lima, parte é feita pela Água das Pedras, cadastrado no MIRAD, juntamente com outra área sob nº 627.089.000.019/2, 
área 50,8, módulo �scal 20,0, nº de módulos �scais 2,54 e fração mínimo de parcelamento 3,0, com matrícula nº 9.848, junto ao Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Palmital-SP. AVALIAÇÃO DA PARTE IDEAL: R$ 247.933,88 (Duzentos e quarenta e sete mil, novecentos e trinta e três reais e 
oitenta e oito centavos)Março de 2018. ÔNUS: Dos autos nada consta. DEPOSITARIO: CELIO ASCHAR. As fotos e a descrições detalhadas do(s) bem(ns) a ser(em) levado(s) a leilão estão disponíveis no Portal www.canaljudicial.com.br/goldleiloes / www.leiloesgold.com.br. 

3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MOGI DAS CRUZES/SP – 3º OFÍCIO CÍVEL Edital de 1ª e 2ª Praça de bem(ns) imóvel e para intimação do(a)(s) executado(a)(s) ROBERTO RUBENS PASCUOTTI (CPF 050.106.248-34), bem como da coproprietária s/mulher HELENA RIOS PASCUOTTI (CPF 
050.106.248-34), e demais interessados, expedido nos autos da ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Proc. 0010996-86.1996.8.26.0361 (361.01.1996.010996) – Ajuizada por ROCHA NERY COMERCIO TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 68.068.584/0001-70). O 
Dr. Fabricio Henrique Canelas, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Mogi das Cruzes/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de 
Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes / www.leiloesgold.com.br) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação 1ª Praça com início no dia 28/11/2018 às 14:00h, e com término no dia 30/11/2018 
às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, �cando desde já designado para a 2ª Praça com início no dia 30/11/2018 às 14:01h, e com término no dia 20/12/2018 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não 
sendo aceito lance inferior a 70% do valor de avaliação atualizada (Art. 891 paragrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) do(s) bem(ns) abaixo descrito(s): RELAÇÃO DO(S) BEM(NS): LOTE 1: Matrícula 15.432 do 2º CRI de Mogi das Cruzes/SP: UMA GLEBA DE TERRAS, com a área 
de 104.625,00m2, situado no BAIRRO COCUERA, zona rural de Mogi das Cruzes, começando na beira de um caminho, dai segue na distância de 400,00m, con�nando ainda com a gleba “C” do espólio de João Rodrigues; dai de�ete e segue na distância de 160,00m até encontrar terras de Kaso Hanada, 
dai de�ete e segue por esse caminho na distância de 330,00m até o ponto de partida. Conforme laudo de avaliação �s. 529, este imóvel tem acesso pela rotatória do KM 9 da Estrada Mogi-Salesopolis, localizada na referida Estrada Gorunko Suenaga, ao lado do nº 320, em Cocuera, Mogi das Cruzes, Estado 
de São Paulo. AVALIAÇÃO: R$ 1.525.473,63 (um milhão, quinhentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e setenta e três reais e sessenta e três centavos) devidamente atualizado pela tabela pratica do TJSP, em outubro de 2018. ÔNUS: Consta da certidão de ônus extraída pela ARISP em 22.10.2018, conforme 
Av.02 – Penhora Exequenda. DEPOSITÁRIO: ROBERTO RUBENS PASCUOTTI. As fotos e a descrições detalhadas do(s) bem(ns) a ser(em) levado(s) a leilão estão disponíveis no Portal www.canaljudicial.com.br/goldleiloes / www.leiloesgold.com.br.

Paschkes Administração e Participações Ltda.
CNPJ/MF nº 07.772.095/0001-00 - NIRE 3522035361-1

Ata Reunião de Socios Quotistas
Local: Rua Elvira Ferraz, 250, Sala 715-A, São Paulo/SP. Presen-
tes: Mauro Gustavo Paschkes e Claudia Regina Bacchin Paschkes. 
Ordem do Dia: Aprovar a redução de capital social da empresa. 
Deliberações: Os sócios, obedecendo ao que dispõe o Inciso II 
do Artigo 1.082 do Código Civil Brasileiro, deliberaram reduzir o 
capital da sociedade no valor de R$ 226.710,00 transferindo em 
partes iguais para os sócios Mauro Gustavo Paschkes e Cláudia Re-
gina Bacchin Paschkes, como reembolso de seus capitais aplica-
dos, os veículos de sua propriedade a seguir discriminados: Auto 
BMW 320I SPORT LINE, ano 2017, modelo 2017, no valor de R$ 
117.522,00; Auto AUDI A3 1.4 SEDAN, cor preta, ano 2018, modelo 
2018, no valor de R$ 109.188,00. O capital social é assim reduzido 
no montante de R$ 226.710,00 passando de R$ 10.423.128,00 para 
R$ 10.196.418,00 mediante o cancelamento de 226.710 quotas de 
R$ 1,00 cada uma, passando o capital social a ser distribuído entre 
eles em partes iguais. Encerramento: Nada mais havendo a tra-
tar, foi encerrada a presente reunião, e atendendo ao disposto nos 
§§1º e 2º do Artigo 1.084 da Lei 10.406/2002, publicamos a pre-
sente Ata para eventual oposição de credores. Data: 30/10/2018. 
Mauro Gustavo Paschkes; Claudia Regina Bacchin Paschkes.

EDITAL de 1º e 2º Leilão de bem imóvel e para intimação do executado DALVO DE CAMARGO MONFRE JÚNIOR,
CPF nº 097.078.058-38,  expedido nos autos da ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, promovida por
ANTÔNIO DE MORAIS, CPF nº  042.432.278-10 Processo nº 0035969-20.2010.8.26.0554. A  Dr.  Adriana Bertoni
Holmo Figueira, Juiz de Direito da 5ª Vara Cível do Foro da Comarca de Santo André, na forma da Lei, etc...FAZ
SABER aos que o presente edital de 1ª e 2ª Praça de bem móvel virem ou dele conhecimento tiverem e interessar
possa, que sob o comando do Leiloeiro Oficial nomeado, Sr. Renato Morais Faro, matriculado na Jucesp n.º 431, com
escritório na Rua Silveira Martins, 70, 9º andar, Centro, São Paulo/SP e endereço eletrônico faroleiloes@terra.com.br,
na forma do art. 879, II, do CPC, regulamentado pelo Provimento 1625/2009, através do gestor judicial homologado
pelo Tribunal de Justiça www.faroonline.com.br, levará a efeito o leilão eletrônico/presencial, sendo que no dia 27/
11/2018, às 15:30 horas, terá início a 1ª praça e se estenderá por três dias subsequentes, encerrando-se em 30/
11/2018, às 15:30 horas, sendo entregue a quem mais der igual ou acima da avaliação, sendo que, em não havendo
licitantes, abrir-se-á a 2ª praça que terá início imediatamente após o fechamento da primeira, e se encerrará no dia
17/12/2018, às 15:30 horas, para o 2º Leilão, ocasião em que o referido bem será entregue a quem mais der, não
devendo ser aceito lance inferior a 70% da avaliação atualizada. Pelo presente edital, fica intimada a executada, se
não intimada pessoalmente ou na pessoa de seus advogados, e demais  interessados. CONDIÇÕES DE VENDA: DOS
LANCES: O presente Leilão será efetuado na modalidade �ON-LINE�, sendo que os lances deverão ser fornecidos
através de sistema eletrônico do gestor www.faroonline.com.br e imediatamente divulgados on-line, de modo a
viabilizar a preservação do tempo real das ofertas. Não será admitido sistema no qual os lanços sejam remetidos por
e-mail e posteriormente registrados no site do gestor, assim como qualquer outra forma de intervenção humana na
coleta e no registro dos lanços. DO PAGAMENTO: O Arrematante deverá depositar o pagamento imediato do valor
do lance vencedor através da guia de depósito judicial a ser obtida através do site www.bb.com.br (art. 892, do CPC).
PARCELAMENTO: De acordo com o art. 895, I e II, e parágrafos, do NCPC, os interessados em adquirir o bem de
forma parcelada, poderão pedir o parcelamento por escrito, até o início do primeiro leilão, desde que a proposta
não seja inferior ao valor da avaliação, e até o início do segundo leilão, desde que o valor da proposta não seja
vil (vil = menor que 70% do valor da avaliação), ficando claro que do requerimento deverá constar oferta de
pagamento de pelo menos 25% do valor do lance à vista, e o restante parcelado em até 30 meses, garantido por
caução idônea, quando se tratar de móveis, e por hipoteca do próprio bem, quando se tratar de imóveis. De todas
as propostas deverão constar prazo, modalidade, indexador de correção monetária e condições de pagamento do
saldo. Deve, ainda, constar da proposta que o interessado declara estar ciente da multa de 10% sobre a parcela
inadimplida somada às parcelas vincendas (art. 895, §4º), bem como que em caso de inadimplemento declara estar
ciente sobre a possibilidade de o exeqüente pedir a resolução da arrematação ou a cobrança do valor em aberto
nestes mesmos autos (art. 895, §5º). Observa-se, ainda, que a proposta de pagamento do lance à vista sempre
prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado. DA COMISSÃO DO LEILOEIRO: A comissão do
leiloeiro será de 5% (cinco por cento) sobre o valor de arrematação, a ser paga pelo arrematante no prazo de até
24 horas após o leilão, através de depósito bancário. DO AUTO DE ARREMATAÇÃO: Após a efetiva liquidação dos
pagamentos acima, o auto de arrematação será assinado pelo Juiz. DA ADJUDICAÇÃO: Caso o exequente venha
a adjudicar os bens ficará igualmente responsável pelo pagamento da comissão do Leiloeiro sobre o valor da
avaliação. DA ARREMATAÇÃO POR CONTA DO CRÉDITO: o credor pode arrematar os bens, oferecendo lance; se
vencedor, e o valor dos bens exceder o seu crédito, depositará, dentro de três (3) dias, a diferença, sob as penas
previstas no artigo 892, §1º, do CPC. DA REMIÇÃO: Na hipótese de remição da execução, nos termos do artigo 826,
do CPC, após a publicação do edital, os devedores pagarão a comissão do gestor judicial de 3% (três por cento),
sobre o valor de avaliação dos bens, para cobertura de todos os dispêndios, acrescido de todos os encargos previstos,
devendo apresentar os pagamentos ao gestor judicial conjuntamente com a petição, fazendo expressa menção à
remição da execução, caso em que não deverá fazer uso do protocolo integrado. ACORDO: Caso haja acordo entre
as partes, após a publicação do edital, será devida a comissão de 3% sobre o valor do acordo por parte do devedor,
para cobertura dos custos do leilão.  FALE CONOSCO: Eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas no escritório do
Leiloeiro Oficial, na Rua Silveira Martins, 70, 9º andar, Centro - São Paulo/SP, ou ainda, pelo telefone (11) 3105-4872
- email:faroleiloes@terra.com.br .LOTE ÚNICO: Um veículo Peugeot/206 14 Presene, placa DQJ 9094, ano/mod
2005/2006, chassi 9362 CKFW95B038728, cor preta. VALOR DA AVALIAÇÃO DE R$ 10.000,00 conforme laudo
de avaliação datado de abril de 2018. Valor da avaliação corrigido pelo índice do TJ/SP para setembro/2018:
R$ 10.234,00. A avaliação será atualizada até a data da alienação judicial, de acordo com os índices oficiais. Obs.1:
De acordo com  planilha de débitos atualizada constante dos autos o valor do débtio exeqüendo para julho de 2018
perfaz o montante de 24.705,30.  ÔNUS TAXAS E IMPOSTOS: Eventuais ônus, taxas ou impostos incidentes sobre
o bem correrão por conta do arrematante ou adjudicante, com exceção dos débitos do § único do artigo 130 do CTN,
que se sub-rogam sobre o preço dos bens. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei.
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VANDA MARIA DE OLIVEIRA PENNA ANTUNES DA CRUZ, Oficial do
16º Registro de Imóveis da Comarca da Capital, FAZ SABER a todos
quanto este edital virem ou dele conhecimento tiverem, que nos termos
do artigo 26 §4º, da Lei 9.514/97 e por solicitação da fiduciária CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL, com sede em Brasília - DF, no Setor Bancário
Sul, Quadra 4, Lotes 3/4, inscrita no CNPJ/MF sob nº 00.360.305/
0001-04, INTIMA o fiduciante WAGNER BENTO FELIX, brasileiro,
solteiro, maior, supervisor de TI, RG nº 43.017.706-9-SSP/SP, inscrito
no CPF/MF nº 216.758.758-98, dado como residente e domiciliado na
Rua Itapixê, nº 189, Bloco A, Vila Zulmira, podendo também ser
encontrado na Estrada Turística do Jaraguá, nº 2.400, Apto 32, Edifício
9 Macuco, Parque Condomínio Reserva Jaraguá, no 31º Subdistrito -
Pirituba, ambos nesta Capital, para que no prazo de 15 dias, contados
a partir da data da última publicação, efetue neste Registro de Imóveis,
situado na Rua Pamplona nº 1593 - Jardim Paulista, a purgação da
mora das prestações em atraso conforme planilhas de débito, acrescida
de juros e encargos, que se vencerem, até a data do efetivo pagamento.
O não pagamento da quantia reclamada garante o direito de consolidação
da propriedade do imóvel matriculado sob nº 146.945, neste Registro,
em favor da fiduciária.  23, 26 e 27/11/18

EDITAL PARA CONHECIMENTO GERAL - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº
1012980-26.2018.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara da Família e Sucessões,
do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Ricardo Anders de Araújo,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a quem possa interessar que neste Juízo tramita a ação
de Alteração do Regime de Bens movida por CLAUDIO CAHEN, CPF 874.837.938-72 e
NADIA OLIVEIRA CAHEN, CPF 896.449.058-49, por meio da qual os requerentes
indicados intentam alterar o regime de bens do casamento. Os autores são casados desde
20/01/1978, conforme certidão de casamento do Cartório 39º Subdistrito da Vila Madalena
– Comarca da Capital do Estado de São Paulo, matrícula 113241 01 55 1978 2 00042 297
0001420-99, cujo regime é o da Comunhão Parcial de Bens. Pretendem os autores a
alteração de seu regime de casamento para o da SEPARAÇÃO DE BENS, nos termos do
artigo 1687 do Código Civil. Para o conhecimento de eventuais interessados na lide, foi
determinada a expedição de edital com prazo de 30 dias, a contar da publicação no Órgão
Oficial, nos termos e para os fins do art. 734, § 1º do CPC. Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de São Paulo, aos 25 de outubro de 2018.          B 23 e 24/11

Edital de Citação - Prazo 20 dias - Proc. 1102817-29.2017.8.26.0100. A Dra. Adriana
Borges de Carvalho, Juíza de Direito da 7ª Vara Cível - Foro Regional II - Santo Amaro.
Faz Saber a Butecão do Triângulo Ltda Me, CNPJ 15.679.286/0001-50, na pessoa de seu
representante legal, que Italian Coffee do Brasil Indústria, Comércio e Locação de
Máquinas Ltda., ajuizou uma Ação de Reintegração de Posse c.c. Cobrança de Alugueres,
relativo ao Contrato de locação, firmado entre as partes em 25.08.2014, sendo objeto a
Máquina de café expresso Elite, 2(dois) grupos e moinho dosador inox. Ajuizada a presente,
foi deferida a liminar, não sendo reintegrada à autora na posse dos referidos bens, assim
requer a condenação da ré ao pagamento de R$ 18.300,00 (), referente ao valor estimado
dos equipamentos conforme contrato e aos alugueres atrasados do período de utilização
dos bens, bem como a lucros cessantes, custas, honorários e demais cominações. Estando
a requerida em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a
fluir após os 20 dias supra, conteste, sendo nomeado curador especial em caso de revelia
(art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas
pelo autor (Art. 344 do NCPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei.          B 23 e 24/11

Citação - Processo nº: 1073038-97.2015.8.26.0100 Este juízo FAZ SABER a Projeto Sete
Montagem de Móveis Ltda. e Antonio Francisco Taroni, domiciliado em local incerto e não
sabido, que lhe foi movida Ação de execução de título extrajudicial por ITAU UNIBANCO
S.A., pretendendo a cobrança de débito derivado da cédula de crédito bancário. 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, pague a dívida em três dias sob pena de penhora, ou
oponha embargos em quinze dias. No silêncio, será nomeado curador especial. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. O presente edital tem o
prazo de 20 dias. São Paulo, 9 de novembro de 2018.   B 23 e 24/11

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS - PROCESSO 0133743-54.2010.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 34ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Adriana Sachsida Garcia,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) SÉRGIO SEIKI TANAKA, CPF 812.849.778-20, que o HSBC Bank
Brasil S/A Múltiplo, ajuizou-lhe e a SEI Sistemas de Embalagens Industriais Ltda. EPP, CNPJ 06.070.500/
0001-86, a Márcia Massae Ogawa Tanaka, CPF 939.673.498-53 e ao Fábio Minoru Tanaka, CPF 287.519.188-
89, AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, objetivando a cobrança de R$138.847,57, referente
a Cédula fr Crédito Bancário Empréstimo-Capital de Giro nº 10620251930, firmado em 14/09/2009. 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, pague o débito atualizado, quando então a verba honorária
será reduzida em 5% em caso de pagamento, e querendo ofereça embargos no prazo de 15 dias, facultando-
lhe nesse prazo, reconhecendo o crédito do exequente, comprovando p depósito de 30% do valor da execução,
inclusive custas e honorários, requerer que o pagamento restante seja feito em 06 parcelas mensais, atualizadas
e juros de 1% ao mês, prazos estes que começarão a fluir, após os 20 dias supra. Na ausência de embargos,
o co-executado 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. 23 e 24/11

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1056899-10.2014.8.26.0002 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). LUIZ
RAPHAEL NARDY LENCIONI VALDEZ, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) STARSON FAVILLA
LOMBARDI, CPF 198.500.678-29, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de
HSBC Bank Brasil S/A Banco Múltiplo, objetivando a procedência da ação e a condenação do Réu ao pagamento
de R$110.970,37, referente aos contratos de Conta Corrente e Crédito Parcelado nºs4770037715 e 4770450427,
atualizados até 08/12/2014 e 27/11/2014, valor esse a ser devidamente atualizado até o pagamento, acrescidos
de juros, demais cominações contratuais, custas processuais e honorários advocatícios. 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 e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei. NADA MAIS. 23 e 24/11

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1020488-31.2015.8.26.0002 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 ao LUIZ ROGÉRIO PEREIRA SANTOS, CPF
011.723.579-27 que foi ajuizada Ação de Procedimento Comum pelo HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO
MÚLTIPLO, objetivando a procedência da ação e a condenação do Réu ao pagamento de R$ 54.761,78,
referente aos contratos de Conta Corrente e Crédito Parcelado nºs 060212345, 5160224927, 2061280404,
atualizados até 22/01/2015 e 30/01/2015, valor esse a ser devidamente atualizado até o pagamento, acrescidos
de juros, demais cominações contratuais, custas processuais e honorários advocatícios. Encontrando-se o
Réu em lugar ignorado e incerto foi determinada a CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação
proposta e para que, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação, sob pena de revelia,
gerando a presunção de veracidade dos fatos afirmados na inicial, caso em que será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. NADA MAIS. São Paulo, aos 04 de
setembro de 2018. 23 e 24/11

Edital de Citação. Prazo 20 dias. Proc. nº 1073295-88.2016.8.26.0100. O Dr. Helmer Augusto Toqueton
Amaral, MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível - Foro Central/SP, na forma da Lei, etc... FAZ SABER a
MARLUCE ALMEIDA DE SOUZA DINIZ, CPF 144.079.238-06, por si representando o Espólio de José
Pereira Diniz, CPF 056.219.608-07, que o Condomínio Paço do Aimberê, ajuizou-lhes Ação de Execução de
Título Extrajudicial objetivando a cobrança de R$ 2.856,19, (04/2018), referente à cota condominial, fundo de
reserva, fundo de obras e 13º salário, vencido em 10.08.2015 e 10.09.2015, referente a unidade 73, inclusa a
multa de 2% no valor de R$ 30,40, em conformidade com o artigo 1336, § 1º do Código Civil, em vigor a partir
de 10.01.03, alusivos à unidade supracitada, localizado no Condomínio-Autor. Encontrando-se a executada
em lugar ignorado e incerto, foi deferida a CITAÇÃO por edital, para que em 03 dias, paguem o débito
atualizado, quando então a verba honorária que foi fixada em 10% do valor do débito, será reduzida em 5%,
em caso de pagamento, e querendo ofereça embargos no prazo de 15 dias, facultando-lhe nesse prazo,
reconhecendo o crédito da exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas
e honorários, requerer que o pagamento restante seja feito em 06 parcelas mensais, atualizadas e juros de
1% ao mês, prazos estes que começarão a fluir, após os 20 dias supra. Na ausência de embargos, a executada
será considerada revel, sendo-lhe nomeado curador especial. Será o presente edital, publicado na forma da
lei. 23 e 24/11

17ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP. 17º Ofício Cível. Edital de Intimação. Prazo: 20 dias. Processo nº
0077959-14.2018.8.26.0100. A Dra. Luciana Biagio Laquimia, Juíza de Direito da 17ª Vara Cível do Foro Central
da Capital/SP, Faz Saber a Elias Toffanetto Varella (CPF. 369.280.788-04), que a ação de Cobrança, de Procedimento
Comum, ajuizada por Way Barra Condomínio, foi julgada procedente, condenando-o ao pagamento da quantia de
R$ 52.082,30 (outubro de 2018). Estando o requerido em lugar ignorado, foi deferida a intimação por edital, para
que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, efetue o pagamento, sob pena de incidência de multa de 10%, pagamento
de honorários advocatícios fixados em 10% e expedição de mandado de penhora e avaliação. Fica a parte executada
advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de
15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua
impugnação. Será o presente, afixado e publicado na forma da lei. SP, 24/10/2018.                22 e 23 / 11 / 2018

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0011576-54.2017.8.26.0564 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 7ª Vara Cível, do Foro de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, Dr(a).
FERNANDO DE OLIVEIRA DOMINGUES LADEIRA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JANAINA
CAMILLO, RG 29.775.913-9, CPF 282.713.318-09, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença
por parte de CONDOMÍNIO TIRADENTES EDIFÍCIO SAFIRA, objetivando o recebimento de quantia R$
45,425,41, atualizado até (fevereiro/2018), conforme fls. 101/105 dos autos, referente a despesas e outros
encargos vencidos e não pagos da unidade autônoma de n° 14, localizado no 1° andar do bloco 09, integrante
do condomínio autor, situado na Av. Tiradentes, n°1837, Santa Terezinha, São Bernardo do Campo/SP.
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO, 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, pague o débito, corrigindo até a data do pagamento, sob pena de multa de 10% sobre o valor
do débito e honorários advocatícios de 10% (art. 525 do novo CPC), transcorrido o período acima indicado
sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, para que a executada, 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. 22 e 23/11

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0131993-88.2008.8.26.0002
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a).
Emanuel Brandão Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) NELIO MARIANO DA SILVA, CPF 057.191.538-
88, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Fundação Armando Alvares
Penteado, tendo como co-executado Pedro mariano Machado Júnior, objetivando a cobrança de R$ 10.471,13
(jun/2008), referente ao Instrumento Particular de Confissão e Dívida. Encontrando-se o executado 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, pague o débito atualizado, caso em que os honorários serão reduzidos pela
metade; OU no prazo legal de 15 dias oponha embargos; OU no mesmo prazo, reconhecendo seu débito, o
devedor poderá depositar 30% do montante do principal e acessórios e requerer pagamento do restante em
6 parcelas mensais com juros e correção monetária; e INTIMAÇÃO do arresto que recaiu sobre sua conta
bancária (Banco do Brasil), em 07/06/2016, no valor de R$ 108,75. Não sendo opostos embargos, o executado
será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito,
com conversão do arresto em penhora Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
NADA MAIS. 22 e 23/11

2ª VARA CÍVEL, DO FORO REGIONAL VIII – TATUAPÉ ESTADO DE SÃO PAULO
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1000953-30.2017.8.26.0008O MM. Juiz de
Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr. Cláudio Pereira França,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a MARCOS VINICIUS GODA MEDEIROS DE CAMPOS RG nº 49.121.813-
8e do CPF/MF nº431.229.438-08, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum – Cobrança por
parte de SECID – SOCIEDADE EDUCACIONAL CIDADE DE SÃO PAULO S/C LTDA., alegando em
síntese inadimplência quanto ao pagamento de mensalidades de MAIO E JUNHO ano letivo 2012 do curso
de DIREITO e recebeu o CA nº 2246184-7,ministrado sob responsabilidade da requerente. 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, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador
especial.  Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 16 de outubro de 2018. 23 e 24/11

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1033829-61.2014.8.26.0002. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional II – Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). LUIZ
RAPHAEL NARDY LENCIONI VALDEZ, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) LUCIMAR ARRUDA
GONÇALVES, CPF 118.535.558-86, que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de Sistema Integrado
de Educação e Cultura Sinec Ltda, objetivando a cobrança de R$ 64.967,02 (março/2014), oriunda do
inadimplemento dos serviços educacionais prestados no ano letivo de 2010. Encontrando-se a ré em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e
para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague o débito atualizado
(isento de custas processuais) e os honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa, ou oponha
embargos. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador
especial e dado regular andamento 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 29 de outubro de 2018.             23 e 24.11

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1088805-78.2015.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Sidney da Silva Braga,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Jorge Scuro, RG 7968969, CPF 767.162.798-49, que por este Juízo tramita
uma ação Monitória, ora em fase de Cumprimento de Sentença, movida por Sistema Integrado de Educação e
Cultura Sinec Ltda. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, § 2º, IV do
CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, a fluir após os
20 dias supra, pague a quantia de R$ 33.294,50 (junho/2018), 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 para que o executado,
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de
São Paulo, aos 19 de setembro de 2018. 23 e 24.11

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1000859-68.2015.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 41ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Regis de Castilho Barbosa Filho, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a(o) OMAR ALL EL SMEILY PERFUMES ME, CNPJ 69.312.239/0001-01 e Omar Ali El Smeily CPF
- 173.248.998-03, , que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de HSBC BanK Brasil S/A -
Banco Múltiplo, alegando em síntese: objetivando a cobrança da quantia de R$ 71.250,80 (janeiro 2015) referente
ao contrato de cheque especial nº 0342-08389-90 e Contrato de Crédito Parcelado Giro Fácil nº 0333-05596-24.
Encontrando-se os requeridos em ignorado, 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.                22 e 23 / 11 / 2018

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1099419-74.2017.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 35ª Vara
Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Gisele Valle Monteiro da Rocha, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Edvaldo
A Bonfim Comércio de Móveis Eireli - ME (Móveis Bonfim) (CNPJ. 01.291.501/0001-37), que Mieko Kawasaki lhe ajuizou ação
Declaratória de Nulidade de Título de Crédito e consequente Inexistência de Débito com Cancelamento de Protesto c/c Indenização
por Danos Morais e pedido de Tutela de Urgência para Suspensão Liminar da Publicidade do Protesto, de Procedimento Comum,
objetivando a concessão da tutela liminar de urgência, para determinar a expedição de ofício ao 3° Cartório de Protestos de Títulos
e Documentos da Capital/SP, visando a suspensão dos efeitos publicísticos do protesto do título n° 33858-X/05, no valor de R$
5.350,00, até segunda ordem deste Juízo, julgando procedente a presente demanda para declarar a nulidade absoluta do
respectivo título, via de consequência a inexigibilidade do crédito, confirmando a tutela de urgência para determinar o cancelamento
do protesto perante o já mencionado Tabelionato, arcando com o pagamento de eventuais custas junto do tabelião, além de
condenar solidariamente ao pagamento do dano moral experimentado pela requerente no valor de duas vezes o valor apontado
para protesto (R$ 10.700,00), bem como ao pagamento das demais cominações legais. Concedida a tutela antecipada e estando
a requerida em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, ofereça contestação,
sob pena de 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.                                                                                                                                                                       22 e 23 / 11 / 2018

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1020043-61.2016.8.26.0007. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Celso Maziteli Neto, na forma da Lei,
etc. Faz Saber a JOANA NUNES, RG nº 20.278.413-7, CPF nº 103.530.668-93, que AYMORÉ CREDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ajuizou a ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, objetivando o
veículo marca/modelo VW/ Novo Gol 1.0, ano de fabricação 2013, cor preta, chassi n° 9BWAA05W5DP114738, placa
FJY 1089, alienado fiduciariamente. Apreendido o bem e estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a
citação por edital, para em 05 dias, a fluir dos 20 dias supra, pagar o débito de R$ 21.224,91 (setembro de 2016),
sob pena de consolidar-se a propriedade e a posse plena do bem no patrimônio da requerente (art. 3º, § 1º do Dec.
lei 911/69, alterado pela Lei 10.931/04); podendo, ainda, no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, oferecer
resposta, 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.                                                                          22 e 23 / 11 / 2018

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1006305-54.2013.8.26.0704/01. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, Dr(a). Mônica de Cassia Thomaz Perez
Reis Lobo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) EMELLY PAGLIARI CARDOSO ALVES DE OLIVEIRA, Brasileiro,
Casada, Assessora, RG 436133635, CPF 299.206.168-93 e ISNARD HUMBERTO CARDOSO ALVES DE OLIVEIRA,
CPF 261.230.008-29 que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por EDIFÍCIO
PLAZA MONJARDINO. Encontrandose o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC,
foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, sobre a penhora do apartamento nº 161-B do Edifício Cerejeira,
integrante do empreendimento imobiliário denominado Edifício Plaza Monjardino, à Rua Professor Monjardino, 130,
Vila Sônia, 13º Subdistrito Butantã, objeto da matrícula nº 179.358 do 18º Cartório de Registro de Imóveis de São
Paulo. Estando os executados em local ignorado, foi deferida a intimação da penhora por edital, para que em 15 dias,
a fluir dos 20 dias supra, ofereçam impugnação, na ausência dos quais prosseguirá o feito em seus ulteriores termos.
Outrossim, ficam os executados, pelo presente, constituídos como depositários do bem acima descrito Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos
09 de novembro de 2018.                                                                                                           22 e 23 / 11 / 2018

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1014557-42.2018.8.26.0002 Classe: Assunto: Execução de Título
Extrajudicial - Despesas Condominiais Exequente: Condomínio Terrara Executado: Terrara Rouxinol Spe
Empreendimento Imobiliario Ltda EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1014557-
42.2018.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado
de São Paulo, Dr(a). Guilherme Silva e Souza, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a TERRARA ROUXINOL
SPE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA (CNPJ/MF nº 09.230.581/0001-22) que SUBCONDOMÍNIO
CASAS E TOWNHOUSE CONDOMÍNIO TERRARA lhe ajuizou ação de Execução de Título Extrajudicial,
objetivando a quantia de R$ 3.102,72 (09/04/2018), referente ao não pagamento das despesas condominiais.
Estando a executada em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague
o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embargue
ou reconheça o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas
e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de
correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de penhora de bens e sua avaliação. Não
sendo contestada a ação, a executada será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 05 de novembro de 2018. 23 e 24/11

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº:1032280-71.2018.8.26.0100 Classe: Assunto:Execução de Título
Extrajudicial - Duplicata Exequente:Oracon Comercio de Industria de Confecções Ltda Executado:Lua Cheia
Confeccoes de Roupas Eireli Epp EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1032280-
71.2018.8.26.0100 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(o) LUA CHEIA CONFECCOES DE
ROUPAS EIRELI EPP, CNPJ 07.116.910/0001-83, com endereço à Rua Mendes Junior, 358, Bras, CEP
03013-011, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de
Oracon Comercio de Industria de Confecções Ltda,, objetivando a quantia de R$ 97.503,72, representada
pelas Notas Fiscais, comprovante de entrega de mercadorias e duplicatas devidamente protestadas. Estando
a executada em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito
atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embargue ou
reconheça o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e
honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de
correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de penhora de bens e sua avaliação. Será
o presente, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos
12 de novembro de 2018. 23 e 24/11

Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo n° 1073834-54.2016.8.26.0100. O Dr. LUIZ ANTONIO CARRER,
Juiz de Direito da 13ª Vara Cível da Capital/SP, Faz Saber a GEDALIS COMERCIO, IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA-ME (CNPJ/MF nº 12.422.899/0001-10) que CONTACT NVOCC LTDA, lhe ajuizou
uma AÇÃO DE COBRANÇA, para receber a quantia de R$ 5.421,02, referente ao não pagamento da fatura
nº 15/00805. Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para os atos e termos da ação
proposta e para que no prazo de 15 dias, a fluir os 20 dias supra, conteste o feito. Não sendo contestada a ação,
a ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o edital, afixado e publicado
na forma da lei. São Paulo, 26/09/18. 23 e 24/11
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000285-76.2015.8.26.0704
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de
São Paulo, Dr(a). Monica Lima Pereira, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Charles Alcantara
de Souza, CPF 454.170.978-37, que a Ação de Busca e Apreensão do veículo marca: Fiat,
modelo Siena El 1.0 8v (Flex) 4p, cor preta, placa ENF8002, renavam 197298664, chassi
9BD17202LA3552875, ano de fabricação/modelo 2010/2010, requerida pelo Banco
Santander S/A, foi convertida em ação de Execução de Título Extrajudicial, para cobrança
de R$ 24.468,29 (março/2016). Estando o executado em local ignorado, foi deferida a
citação por edital, para que em 03 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o quantum
reclamado, acrescido de juros e correção monetária, bem como honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o total do débito atualizado, anotando-se que, efetuado o pagamento
no prazo de 03 dias, a verba honorária fica reduzida pela metade, tendo o prazo de 15 dias,
a afluir após o prazo supra, para oferecer embargos, facultando ao executado nesse
prazo, reconhecendo o crédito do exeqüente e comprovando o depósito de 30% do valor
em execução, mais custas e honorários, requerer o pagamento do saldo em 06 parcelas
mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês, sendo nomeado curador
especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC). Será o edital, afixado e publicado
na forma da lei. São Paulo, 29 de agosto de 2018.       B 22 e 23/11

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0072388-
96.2017.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 18ª Vara Cível, do Foro Central Cível,
Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudia Maria Pereira Ravacci, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a SAEP SOCIEDADE DE ADMINISTRAÇÃO, EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ 49.474.927/0001-52, na pessoa de seu
representante legal, que por este Juízo, tramita um incidente de Cumprimento de Sentença,
movido por COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
- SABESP. 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 dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de
R$ 19.890,09, 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 dias úteis
para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos
próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 05 de
setembro de 2018.          B 22 e 23/11

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1027732-11.2015.8.26.0002
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado
de São Paulo, Dr(a). Guilherme Silva e Souza, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a
Anderson Correia Faccio, CPF 350.302.398-47, que Banco Bradesco S/A, ajuizou uma
ação Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 13.590,76 (31.05.2016),
referente ao saldo devedor da Cédula de Crédito Bancário nº 240.418.136. Estando o
executado em local ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 03 dias, a fluir
após os 20 dias supra, pague o quantum reclamado, acrescido de juros e correção
monetária, bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o total do débito
atualizado, anotando-se que, efetuado o pagamento no prazo de 03 dias, a verba honorária
fica reduzida pela metade, tendo o prazo de 15 dias, a afluir após o prazo supra, para
oferecer embargos, facultando ao executado nesse prazo, reconhecendo o crédito do
exequente e comprovando o depósito de 30% do valor em execução, mais custas e
honorários, requerer o pagamento do saldo em 06 parcelas mensais, acrescidas de
correção monetária e juros de 1% ao mês. Não sendo contestada a ação, o executado 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.          B 22 e 23/11

OFICIAL DO 6º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DESTA CAPITAL.
FAZ SABER que, em virtude do requerimento datado de 22 de outubro
de 2018, por parte do ITAU UNIBANCO S/A, com sede na Praça
Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100, Torre Olavo Setúbal, São
Paulo/SP, ficam INTIMADOS, ANTONIO CUSTODIO FILHO, brasileiro,
casado, empresário, RG nº 12.412.195-0-SSP/SP, CPF/MF sob nº
036.271.948-96 e IRMA LUCIA POTENZA, brasileira, casada, empresária,
RG nº 11.900.689-3-SSP/SP, CPF/MF sob nº 100.168.688-89, a
efetuarem neste Oficial de Registro de Imóveis, à Avenida Lins de
Vasconcelos, nº 2.376, Vila Mariana, nesta Capital, das 09:00 às 16:00
horas, o pagamento de R$215.534,98com os encargos previstos em
contrato de alienação fiduciária registrado sob nº 6na matrícula nº
189.421, referentes à aquisição de um imóvel, situado à Rua Engenheiro
Prudente, nº 450, no 12º Subdistrito – Cambuci. O pagamento será
efetuado no prazo de 15 dias, a contar da última publicação deste
edital; e não pago a importância devida, serão constituídos em mora,
nos termos do artigo 26 e seus parágrafos, da Lei nº 9.514 de 20 de
novembro de 1.997. Em virtude da não localização pessoal dos
destinatários, é feita a intimação dos mesmos por edital, publicado por
03 (três) dias. São Paulo, 22 de novembro de 2018. Eu, Adriana
Bergamo Bianchini da Silva,Oficial Interina, a digitei, conferi e assino.

22, 23 e 26/11/18

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000162-33.2018.8.26.0006
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VI - Penha de França,
Estado de São Paulo, Dr(a). GUILHERME SILVEIRA TEIXEIRA, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a Matheus Nunes Prado, CPF 456.771.718-08, que Banco Santander Brasil
S/A, atual denominação de Banco ABN Amro Real S/A, ajuizou uma Ação com Procedimento
Comum, objetivando condenar o réu ao pagamento R$ 109.675,55 (31.12.2017), corrigidos
monetariamente, bem como a custas, honorários e demais cominações, referente ao saldo
devedor da linha de Crédito Pessoal Eletrônico Santander nº 00330691320000208180-
Crédito Reorganização (cadastrado internamente sob o nº 0691000208180320424).
Estando o requerido em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15
dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste, sob pena de ser considerado revel, ocasião
que será nomeado curador especial (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se
verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (Art. 344 do NCPC). 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 outubro de 2018.             B 22 e 23/11

RICARDO NAHAT, Oficial do 14° Registro de Imóveis desta Capital,
República Federativa do Brasil, a requerimento da CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL, FAZ SABER, a todos que o presente edital virem ou
interessar possa que, GEORGIA ELISABETH DJEHDIAN, brasileira,
divorciada, proprietária de estabelecimento comercial, RG nº 105157776-
SSP/SP, CPF nº 132.526.428-83, domiciliada nesta Capital, residente
na Avenida Doutor Alberto Penteado nº 35, Jardim Sílvia, fica intimada
a purgar a mora mediante o pagamento referente a 20 (vinte) prestações
em atraso, vencidas de 14/02/2017 a 14/09/2018, no valor de
R$65.098,20 (sessenta e cinco mil e noventa e oito reais e vinte
centavos), e respectivos encargos atualizado na data de hoje no valor
de R$81.117,81 (oitenta e hum mil e cento e dezessete reais e oitenta
e um centavos), que atualizado até 29/11/2018, perfaz o valor de
R$83.058,58 (oitenta e três mil e cinquenta e oito reais e cinquenta e
oito centavos), cuja planilha com os valores diários para purgação de
mora está nos autos, cujo financiamento foi concedido pela CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL, para aquisição do imóvel localizado na
Alameda Jauaperi nº 1083, apartamento nº 42, localizado no 4º andar do
Edifício Prime Boulevard, em Indianópolis – 24° Subdistrito, objetos de
“Instrumento Particular de Alienação Fiduciária em Garantia com Força
de Escritura Pública” devidamente registrado sob n° 14 na matrícula nº
111.952. O pagamento haverá de ser feito no 14º Oficial de Registro de
Imóveis, situado nesta Capital, na Rua Jundiaí nº 50, 7º andar,
Ibirapuera, no horário das 9:00 às 11:00hs e das 12:30 às 16hs, dentro
do prazo de 15 (quinze) dias, a fluir após a última publicação deste.
Fica a devedora desde já advertida de que, decorrido o prazo de 15
(quinze) dias sem a purgação da mora, o Oficial deste Registro,
certificando este fato, promoverá, à vista da prova do pagamento,
pelo fiduciário, do imposto de transmissão “inter vivos”, a averbação
da consolidação da propriedade do citado imóvel em nome da fiduciária,
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, nos termos do art.26, § 7º, da Lei
9.514/97, após o que o mesmo imóvel será levado a público leilão, de
acordo com o procedimento previsto no art. 27 da mesma Lei. São
Paulo, 21 de novembro de 2018. O Oficial.             22, 23 e 26/11/18
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1004559-72.2017.8.26.0006
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VI - Penha de França,
Estado de São Paulo, Dr(a). Adaisa Bernardi Isaac Halpern, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a Padaria e Confeitaria Daikile Ltda - ME, CNPJ 66.552.027/0001-03, na pessoa
de seu representante legal e Domingos Dias Filho, CPF 304.716.588-20, que Eletropaulo
Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A., ajuizou uma ação Execução de Título
Extrajudicial, para cobrança de R$ 116.917,18 (04/2017), referente ao débito do Instrumento
Particular de Compromisso de Pagamento nº 4001507774/2016. Estando os executados
em local ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 03 dias, a fluir após os
20 dias supra, paguem o quantum reclamado, acrescido de juros e correção monetária,
bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o total do débito atualizado,
anotando-se que, efetuado o pagamento no prazo de 03 dias, a verba honorária fica
reduzida pela metade, tendo o prazo de 15 dias, a afluir após o prazo supra, para oferecerem
embargos, facultando aos executados nesse prazo, reconhecendo o crédito do exequente
e comprovando o depósito de 30% do valor em execução, mais custas e honorários,
requerer o pagamento do saldo em 06 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária
e juros de 1% ao mês, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso
IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo exequente
(Art. 344 do NCPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 01 de outubro de 2018.

B 22 e 23/11

Citação-Prazo 20 dias - Proc. 1090636-98.2014.8.26.0100. A Dra. Luciana Biagio Laquimia,
Juíza de Direito da 17ª Vara Cível - Foro Central Cível. Faz Saber a Indústria Metalúrgica
Irene Ltda, CNPJ 61.227.674/0001-18, na pessoa de seu representante legal, que
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A., ajuizou uma Ação com
Procedimento Comum, objetivando condenar a ré ao pagamento de R$ 60.827,46 (03/09/
2014), corrigidos e acrescido de encargos legais, bem como ao pagamento dos valores
correspondentes a todas as faturas de energia elétrica que vierem a ser emitidas, vencidas
e inadimplidas, referente ao débito das faturas de fornecimento de energia elétrica do
imóvel situado na Avenida Nossa Senhora das Graças, n. 550, Bairro Serraria, Diadema/
SP, Parceiro 0010013750 - instalação MTE0010002. Estando a requerida em lugar
ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias
supra, conteste, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV,
do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora (Art.
344 do NCPC). Será o presente, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 14 de
setembro de 2018.          B 22 e 23/11

OFICIAL DO 6º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DESTA CAPITAL.
FAZ SABER que, em virtude do requerimento datado de 31 de outubro
de 2018,por parte do BANCO BRADESCO S.A., com sede na Cidade
de Deus, s/nº. Vila Yara, na cidade de Osasco/SP, ficam INTIMADOS,
SILVIO ROBERTO BUTTERBY, brasileiro, casado, empresário, RG nº
6.804.078-SSP/SP, CPF/MF sob nº 468.883.148-04; DILCEA DOS REIS
BUTTERBY, brasileira, casada, diretora de empresa, RG nº 6.803.405-
SSP/SP, CPF/MF sob nº 770.089.528-72, e PROMONEWS SERVIÇOS
TEMPORÁRIOS LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.284.267/0001-
46, a efetuarem neste Oficial de Registro de Imóveis, à Avenida Lins
de Vasconcelos, nº 2.376, Vila Mariana, nesta Capital, das 09:00 às
16:00 horas, o pagamento deR$100.311,68com os encargos previstos
em contrato de alienação fiduciária registrado sob nº 14na matrícula nº.
53.844 e nº 5 na matrícula 131.672,referentes à aquisição de um
apartamento sob nº 21, localizado no Bloco 5, situado à Rua Gaspar
Fernandes, nº 295 e o apartamento sob nº 42, localizado no 4º andar do
Edifício PalazzoVeneto, situado à Rua Pereira da Nóbrega, nº 225,
ambos no 12º Subdistrito – Cambuci. O pagamento será efetuado no
prazo de 15 dias, a contar da última publicação deste edital; e não pago
a importância devida, serão constituídos em mora, nos termos do
artigo 26 e seus parágrafos, da Lei nº 9.514 de 20 de novembro de
1.997. Em virtude da não localização pessoal do destinatário, é feita a
intimação do mesmo por edital, publicado por 03 (três) dias. São Paulo,
22 de novembro de 2018. Eu, Adriana Bergamo Bianchini da Silva,
Oficial Interina, a digitei, conferi e assino.               22, 23 e 26/11/18

Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1115218-65.2014.8.26.0100. O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, 
Estado de São Paulo, Dr. Luiz Renato Bariani Pérez, na forma da Lei, etc. Faz saber a Construtora M. Leão Ltda., CNPJ 05.134.038/0001-70, que lhe foi  
proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de Condomínio Residencial Leonardo da Vinci, alegando em síntese que firmou com a ré um 
Contrato de Prestação de Serviços na data de 19/11/2013 para demolição parcial de estacionamento superior e muro de contenção. Ocorre que durante a  
execução da obra verificou-se uma grande disparidade entre os serviços contratos pelo autor e os prestados pela empresa-ré sendo que não houve 
demolição parcial do muro, não houve a remoção de entulhos, não ocorreu o estacamento de sustentação, não ocorreu a execução de Fundação, etc., 
gerando diversos transtornos aos moradores e ao próprio condomínio. Requer que a ação seja julgada totalmente procedente para a rescisão de 
contrato, a nulidade das Duplicatas com a restituição de indébito e perdas e danos. Dá-se como valor da causa a quantia de R$ 93.791,88. 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 

Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 0002386-25.2013.8.26.0009. A MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional IX -Vila Prudente, 
Estado de São Paulo, Drª. Claudia Sarmento Monteleone, na forma da Lei, etc. Faz saber a Daniel Augusto Baldo Folego, RG 18.020.686, CPF 115.786.928-
90, que lhe foi proposta uma ação de monitória por parte de Colégio Passo Seguro S/ S Ltda., visando ao recebimento da quantia de R$ 1.682,05, relativa ao 
contrato de prestação de serviços educacionais, cujas mensalidades deixaram de ser pagas de 03/09/2012 a 03/12/2012. 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, efetue o pagamento da quantia especificada, devidamente atualizada, e efetue o pagamento de honorários advocatícios  
correspondentes a 5% do valor da causa, ou apresente embargos monitórios, nos termos do artigo 701 do Novo Código de Processo Civil, sob pena de 
constituição de título executivo judicial, ficando isento do pagamento de custas processuais se cumprir dentro do prazo acima assinalado. Fica advertido de 
que, não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo acima mencionado, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de 
advogado de dez por cento (artigo 523, §1º do Novo Código de Processo Civil). Não efetuado o pagamento ou apresentado os 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 

Processo 1005674-87.2015.8.26.0010 - Interdição - Tutela e Curatela - M.A.P. - Edital para conhecimento de Terceiros, 
expedido nos autos de Interdição de Guiomar Fonseca, requerido por Marcia Andrea Pecora - Processo nº1005674-
87.2015.8.26.0010. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional X - Ipiranga, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Janaina Rodrigues Egea Uribe, na forma da Lei, etc. Faz saber aos que o presente edital virem ou 
dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 27/02/2018, foi decretada a Parcial Interdição de Guiomar 
Fonseca, CPF 049.199.788-47, declarando-o(a) absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos relacionados aos 
direitos de natureza patrimonial e negocial, na forma dos artigos 4º, inciso III, do código de Processo Civil e 85 da Lei nº 
13.146/2015, e nomeado(a) como Curador(a), em caráter Definitivo, o(a) Sr(a). Marcia Andrea Pecora. O presente edital 
será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 18 de junho de 2018 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1005999-32.2015.8.26.0020. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dr(a). Roberto Luiz Corcioli
Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ANGELA MARIA DA SILVA PAULO, CPF N° 373.995.418-33, RG N°
35.420.773, e THAIS RAMOS SIMÕES, CPF N° 219.183.068-42, RG N° 30.022.453-9, que lhes foram proposta uma
ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de FLORA FIOMARI STELUTI, objetivando a cobrança de R$
47.744,47 decorrente de aluguéis e encargos vencidos cumulado com pedido de indenização por danos causados
ao imóvel situado no Largo do Comissário, 249, Freguesia do Ó, São Paulo, SP, cujo contrato de locação foi firmado
pelo período de 22/01/2014 à 22/07/2016. Encontrando-se as rés em lugar incerto e não sabido, foi determinada
a CITAÇÃO das mesmas, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 3 (três) dias,
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, efetuem o pagamento do débito, sob pena de serem
penhorados e avaliados os bens indicados pelo credor ou tantos quantos bastem para satisfazê-lo, obedecida a
ordem insculpida pelo art. 655 do Código de Processo Civil, observando-se que fixo os honorários de advogado em
20% do valor atribuído à causa, bem como que, na hipótese de pagamento integral, a verba honorária será reduzida
pela metade (CPC artigo 652-A, parágrafo único). 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 26 de setembro de 2018.

Isec Securitizadora S.A. - CNPJ/MF nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949
Edital de Convocação - Assembleia Geral de Titulares dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 8ª Série da 1ª Emissão 

da ISEC SECURITIZADORA S.A (Sucessora por Incorporação da Isec Brasil Securitizadora S.A a partir de 01/09/2017).
Ficam convocados os Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 8ª Série da 1ª Emissão da Isec Securitizadora S.A. (“CRI” e 
“Securitizadora” respectivamente), nos termos das cláusulas 14.2, em especial a cláusula 14.15, dos respectivos Termos de Securitização dos 
Créditos Imobiliários de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 8ª, Série (“TS”) a reunirem-se em 1ª convocação para Assembleia Geral de 
Titulares de CRI, a realizar-se no dia 13/12/2018, às 10:30, na Rua Tabapuã, nº 1.123, conjunto 215, Itaim Bibi, São Paulo/SP, para deliberarem 
sobre as medidas a serem adotadas em razão do inadimplemento pela Ginco Urbanismo Ltda. (“Devedora”), de dívidas, vencidas celebradas 
com terceiros em valor superior a R$ 5.000.000,00; conforme cláusula 7.1 alínea (g) do Instrumento Particular de Contrato de Financiamento 
Imobiliário. A Securitizadora deixa registrado, para fi ns de esclarecimento, que o quórum de instalação da assembleia em primeira convocação 
é de titulares do CRI que representem pelo menos, 2/3 do valor total dos CRI em circulação e, em segunda convocação, com qualquer número 
de presentes, sendo que o quórum de deliberação é de maioria absoluta (50% mais um CRI dos presentes). Os titulares dos CRI poderão se fazer 
representar na assembleia por procuração, emitida por instrumento público ou particular, acompanhada de cópia de documento de identidade 
do outorgado, bem como todos e demais documentos necessários para a verifi cação dos poderes, inclusive, mas não exclusivamente, 
regulamentos de fundos e contrato social de gestores destes fundos. Todas as procurações devem ser apresentadas com o reconhecimento de 
fi rma ou abono bancário do signatário. Para que a verifi cação de quórum seja feita com certa celeridade e de forma efi caz, solicitamos que os 
instrumentos de mandato com poderes para representação e voto na referida assembleia sejam encaminhados à Securitizadora e à Pentágono 
S.A DTVM (“Agente Fiduciário”): (i) por e-mail, para gestao@isecbrasil.com.br e assembleias@pentagonotrustee.com.br ou (ii) enviados 
diretamente à Securitizadora e ao Agente Fiduciário em suas sedes, com 48 horas de antecedência em relação à data de realização da assembleia, 
devendo apresentar-se com 30 minutos de antecedência, munidos do respectivo documento de identidade, bem como, dos documentos originais 
previamente encaminhados por e-mail à Securitizadora e ao Agente Fiduciário. São Paulo, 22/11/2018. Isec Securitizadora S/A

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0149024-90.2009.8.26.0001. A MMª.
Juiza de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dra. Maria Cecilia Monteiro
Frazão, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a JOSÉ ANTONIO PEREIRA DA SILVA (CPF.766.745.337-34), que
SAMANO DAMA - SERVIÇOS LTDA-ME lhe ajuizou EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, na qual também é
executada GRAFICA E EDITORA DIREÇÃO LTDA, objetivando o recebimento da quantia de R$ 28.131,76 (atualizada
até março/2013), representada pelo instrumento particular de confissão de divida firmado entre as partes em 18/08/
2009. 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. Outrossim, fica
também o executado INTIMADO pelo presente edital, acerca da penhora realizada sobre duas impressoras digitais
de Alta Tiragem marca Ricoh, modelo Aficio SPC420DN nºs de série 53899400515 e 53899400540, ficando nomeada
como fiel depositária Marcia de Jesus Gomes, RG 20.371.674/SP. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 03 de outubro de 2018.

SENTENÇA - Processo nº: 1005606-84.2017.8.26.0005 - Declaração de Ausência - Requerente: Roberta
Varandas Ferreira - Requerido: Maria de Lourdes Resende Varandas. Juiz de Direito: Dr. Andre Salomon
Tudisco - Vistos. Estando nos autos confirmando o desaparecimento de Maria de Lourdes Resende Varandas,
CPF134.567.138-51, há mais de 24 anos, nos moldes do artigo 744 do Código de Processo Civil, declaro a
ausência do requerido, o que faço, inclusive para os fins previdenciários. Nomeio ao ausente curador na pessoa
de Roberta Varandas Ferreira, RG 483474903, CPF 397.292.988-90, servindo esta decisão como termo de
compromisso e certidão de curatela, independentemente de assinatura do curador. Após, deverá ser realizada
a arrecadação dos bens do ausente, se houver bens, expedindo-se mandado de arrecadação para bens
imóveis e oficiando-se às instituições financeiras para transferência de ativos financeiros para conta judicial à
disposição deste juízo. ESTA SENTENÇA SERVIRÁ COMO EDITAL, publicado o dispositivo dela pela imprensa
local e pelo órgão oficial durante um ano, reproduzidos de dois em dois meses, anunciando a arrecadação e
chamando o ausente a entrar na posse de seus bens. ESTA SENTENÇA SERVIRÁ COMO MANDADO, a ser
inscrita no 1º Registro de Pessoas Naturais, acompanhada das cópias necessárias ao seu cumprimento, inclusive
da certidão de trânsito em julgado, para que o Sr. Oficial da Unidade do Serviço de Registro Civil das Pessoas
Naturais competente proceda o seu cumprimento. P.R.I. São Paulo, 08 de junho de 2018.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1021267-46.2016.8.26.0003/01. 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) BRUNO LUIZ ANTUNES DE ASSUNÇÃO, Brasileiro, Comerciante, RG.491473862,
CPF 402.346.158-00 e MENINA BRASIL COLLECTIONS, CNPJ 20.457.722/0001-87, que por este Juízo, tramita
de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Thiago Valle Bastos de Oliveira Martins. 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$ 41.596,43, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito
e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que
nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento
voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou
nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 01 de novembro de 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1030201-56.2017.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 11ª Vara
Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Luiz Fernando Pinto Arcuri, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) LANCHES
STOP DOG LT, CNPJ 50.654.284/0001-08, com endereço à Rua Dom Jose Marcondes, 23, Jd. Almanara, CEP 02863-090, São
Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Spal Indústria Brasileira de Bebidas S/A, alegando em síntese:
que Spal Indústria Brasileira de Bebidas S/A lhe ajuizou ação Monitória, para cobrança da quantia de R$ 38.496,36 (março de 2017),
decorrente das Notas Fiscais n°s 000.771.400-15, 000.771.442-15, 000.785.720-15, 000.799.010-15, 000.799.011-15,
000.837.745-15, 000.906.546-15, 000.921.008-15, 000.930.719-15, 000.930.721-15, 000.967.214-15, 000.967.215-15,
000.977.994-15, 000.977.997-15, 000.007.706-16, 000.019.816-16, 000.955.509-15, 000.955.506-15, 000.921.006-15,
000.906.545-15, 000.964.013-15, 000.964.012-15, 000.864.011-15,  000.837.747-15, 000.823.012-15, 000.809.090-15,
000.758.134-15, 000.743.417-15, 000.729.814-15 e 000.729.813-15. Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a
citação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito (ficando isenta de custas processuais), acrescido
de honorários advocatícios equivalentes a 5% do valor do débito (artigo 701 do NCPC), 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 NCPC. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 30 de outubro de 2018.           22 e 23 / 11 / 2018

VÉRTICO SHOPPING CENTERS S.A. CNPJ/MF nº 11.300.412/0001-63 - NIRE 35.300.414.489 - (“Companhia”) Edital de 
Convocação para Assembleia Geral Extraordinária a ser Realizada pela Vértico Shopping Centers S.A. Ficam convocados 
os acionistas da Companhia, nos termos do Artigo 124, § 1º, item I da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 - “Lei das S.A.”, 
a reunirem-se, para a Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a ser realizada no dia 30 de novembro de 2018, às 9h30, 
em escritório comercial da Companhia, conforme permissão concedida pelo artigo 123, Parágrafo 2º da Lei das S.A. (“AGE”), na 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2.041, Torre D, 24º andar, Complexo 
JK, Vila Nova Conceição, CEP 04543-011, para deliberar sobre os seguintes itens da Ordem do Dia: (i) apreciar e deliberar 
acerca dos termos e condições do Protocolo e Instrumento de Justificação e Incorporação a ser celebrado entre a Companhia e a 
Vértico Limeira Empreendimento Imobiliário S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.335.142/0001-51; (ii) tomar ciência e aprovar 
a nomeação da empresa de avaliação responsável pela elaboração do Laudo de Avaliação contábil do patrimônio líquido da 
companhia supracitada, que será incorporada pela Companhia; (iii) apreciar e deliberar acerca do Laudo de Avaliação referido 
no item (ii) acima; (iv) deliberar sobre a incorporação a ser realizada pela Companhia, e (v) autorizar os administradores da 
Companhia a praticarem os atos necessários à incorporação. Informações Adicionais: os acionistas da Companhia deverão 
se apresentar, no endereço acima indicado, portando os documentos que comprovem sua condição de acionistas. Os que se 
fizerem representar por procuração deverão entregar o instrumento de mandato, com poderes específicos para representação 
na AGE, no mesmo endereço indicado acima, no momento da realização da AGE. Sem prejuízo, e em benefício do tempo, os 
acionistas interessados poderão encaminhar previamente os documentos comprobatórios ao endereço apresentado. São Paulo 
(SP), 08 de novembro de 2018. Vértico Shopping Centers S.A. (p.p. Renato Muscari Lobo e Luis Fernando Casari Davantel).

O-TEK TUBOS BRASIL LTDA. CNPJ/MF nº 02.865.153/0001-27. 

Reunião de Sócios – Edital de Convocação. 
Na qualidade de administradora da O-TEK TUBOS BRASIL LTDA. (“Sociedade”), convoco os Srs. Sócios a participarem da Reunião de Sócios da 
Sociedade, a ser realizada na Cidade de Ipeúna, Estado de São Paulo, na Rodovia Estadual SP 191, Km 86,7, CEP 13537-000, no dia 26 de novembro 
de 2018, às 11 horas, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 1. Integralização do capital social da Sociedade; 2. Aumento do capital social da 
Sociedade no valor de R$ 21.288.584,00 pela sócia 0-TEK INTERNACIONAL S.A.; 3. Alteração e consolidação do Contrato Social, refletindo as matérias 
acima deliberadas. A Reunião de Sócios se instalará em primeira convocação com a presença de sócios que representem ¾, no mínimo, do capital 
social. Solicitamos que os eventuais representantes legais dos sócios apresentem, na ocasião, procuração com poderes para comparecer e votar todas 
as matérias da Ordem do Dia. Ipeúna (SP), 15 de novembro de 2018. Claudia Castro Cano – Administradora.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0020381-81.2018.8.26.0007 O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara 
Cível,do Foro Regional VII-Itaquera,Estado de São Paulo,Dr. Alessander Marcondes França Ramos, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a MOIZES ISIDIO DE OLIVEIRA SILVA,que por este Juízo,tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença,movida 
por Andréa Azevedo Rego e outros e que foi determinada a intimação do executado por edital com prazo de 20 dias para que, 
no prazo de 15(quinze) dias corridos pague o valor indicado no demonstrativo discriminado pelo credor, à fl. 03, no valor de R$ 
34.976,10,atualizado até Setembro/2018,acrescido de custas,se houver. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido 
o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário,inicia-se o prazo de 15(quinze)dias úteis para que,independente-
mente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário 
no prazo do artigo 523 do Código de Processo Civil, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de 
honorários de advogado de dez por cento (10%). Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
INTIMAÇÃO, por EDITAL. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS                   [22,23] 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS,expedido nos autos da Ação de Usucapião,PROCESSO Nº0042700-36.2010.8. 
26.0100 (USUC 932) A Doutora Aline Aparecida de Miranda,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(o)(s) Walter Baurich, 
réus ausentes,incertos,desconhecidos,eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou 
sucessores,que Antonio Carlos Ferreira e Edilaine Galhardo Ferreira,ajuizaram ação de USUCAPIÃO,visando a declaração 
de domínio sobre o imóvel localizado na Rua João da Silva Aragão, nº 1.730 (antiga Rua Bucuituba) Vila Margarida - São 
Paulo SP, com área de 130,00 m², contribuinte nº 117.242.0002-9, 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, 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.  [22,23] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1022993-20.2014.8.26.0005. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª 
Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Michel Chakur Farah, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a MONALIZA PEREZ RUIZ, RG 26804045X, CPF 261.919.398-25. que lhe foi proposta uma ação de 
Procedimento Comum por parte de MARIO SIMÕES BORGES e outros, alegando em síntese: que locaram o imóvel situado à 
Rua Copo de Leite nº22, antigo nº14 conjunto 05, Jardim Popular, São Paulo - SP, através de contrato escrito e com finalidade 
não-residencial, figurando como locatária Luciana de Fátima Zanetti, tendo como fiadora garantidora a segunda ré Monaliza 
Perez Ruiz. Total do débito: R$1.475,26, atualizado para R$ 6.102,64. 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 publicado na forma da lei.                                             [22,23] 

Isec Securitizadora S.A. - CNPJ/MF nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949
Edital de Convocação - Assembleia Geral de Titulares dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 6ª Série da 1ª Emissão

da Isec Securitizadora S.A (Sucessora por Incorporação da Isec Brasil Securitizadora S.A a Partir de 01/09/2017).
Ficam convocados os Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 6ª Série da 1ª Emissão da Isec Securitizadora S.A. (“CRI” e 
“Securitizadora” respectivamente), nos termos das cláusulas 14.2, em especial a cláusula 14.15, dos respectivos Termos de Securitização dos 
Créditos Imobiliários de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 6ª, Série (“TS”) a reunirem-se em 1ª convocação para Assembleia Geral de 
Titulares de CRI, a realizar-se no dia 13/12/2018, às 11:30, Rua Tabapuã, 1.123, conjunto 215, Itaim Bibi, Itaim Bibi, São Paulo/SP, para 
deliberarem sobre as medidas a serem adotadas em razão do inadimplemento, pela Ginco Urbanismo Ltda. (“Devedora”), de dívidas vencidas 
celebradas com terceiros em valor superior a R$ 5.000.000,00, conforme cláusula 7.1 alínea “(g)” do Instrumento Particular de Contrato de 
Financiamento Imobiliário. A Securitizadora deixa registrado, para fi ns de esclarecimento, que o quórum de instalação da assembleia em primeira 
convocação é de titulares do CRI que representem pelo menos, 2/3 do valor total dos CRI em circulação e, em segunda convocação, com qualquer 
número de presentes, sendo que o quórum de deliberação é de maioria absoluta (50% mais um CRI dos presentes). Os titulares dos CRI poderão 
se fazer representar na assembleia por procuração, emitida por instrumento público ou particular, acompanhada de cópia de documento de 
identidade do outorgado, bem como todos e demais documentos necessários para a verifi cação dos poderes, inclusive, mas não exclusivamente, 
regulamentos de fundos e contrato social de gestores destes fundos. Todas as procurações devem ser apresentadas com o reconhecimento de 
fi rma ou abono bancário do signatário. Para que a verifi cação de quórum seja feita com certa celeridade e de forma efi caz, solicitamos que os 
instrumentos de mandato com poderes para representação e voto na referida assembleia sejam encaminhados à Securitizadora e à Pentágono 
S.A DTVM (“Agente Fiduciário”): (i) por e-mail, para gestao@isecbrasil.com.br  e assembleias@pentagonotrustee.com.br ou (ii) enviados 
diretamente à Securitizadora e ao Agente Fiduciário em suas sedes, com 48 horas de antecedência em relação à data de realização da assembleia, 
devendo apresentar-se com 30 minutos de antecedência, munidos do respectivo documento de identidade, bem como, dos documentos originais 
previamente encaminhados por e-mail à Securitizadora e ao Agente Fiduciário. São Paulo, 22.11.2018. Isec Securitizadora S/A

Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1064764-16.2016.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara 
Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Luiz Raphael Nardy Lencioni Valdez, na forma da 
Lei, etc. Faz saber a(o) Wanderlau Fernandes de Sa Teles, CPF 958.800.115- 34, que lhe foi proposta uma ação de 
Procedimento Comum por parte de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, visando a condenação ao ressarcimento 
de todos os prejuízos sofridos pela Requerente, que totaliza a quantia de R$ 13.122,02 (março/2016) decorrente da 
liquidação do sinistro de acidente de trânsito (segurado da apólice n° 630570/19). 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 e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

 

Edital para conhecimento de terceiros, expedido nos autos de Interdição de Jose Roberto Michelmann, requerido por Alex Stipp Milchemam - 
Processo nº0002540-54.1995.8.26.0565. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Dagoberto Jeronimo do Nascimento, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, 
por sentença proferida em 05/06/2018, foi decretada a Interdição de Jose Roberto Michelmann, declarando-o(a) absolutamente incapaz de 
exercer pessoalmente os atos da vida civil e nomeado(a) como curador(A), em caráter definitivo, o(a) Sr(a). Alex Stipp Milchemann. O presente 
edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei. NADA MAIS.  

Gaia Agro Securitizadora S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 14.876.090/0001-93 - NIRE: 35.300.418.514

Edital de Convocação de Assembleia Geral de Titulares dos Certifi cados de Recebíveis do 
Agronegócio da 1ª, 2ª e 3ª Séries da 22ª Emissão da Gaia Agro Securitizadora S.A.

A Gaia Agro Securitizadora S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.876.090/0001-93 (“Emissora”), pelo presente edital 
de convocação, nos termos da Cláusula XIX do Termo de Securitização fi rmado em 10 de novembro de 2017, convoca 
os Srs. Titulares dos Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª, 2ª e 3ª Séries da 22ª Emissão da Emissora 
(“CRA”), a reunirem-se em Assembleia Geral de Titulares dos CRA, a se realizar, em segunda convocação, no dia 05 de 
dezembro de 2018, às 10 horas e 30 minutos na sede da Emissora, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, nº 633, 8º andar, conjunto 82, sala 1, Vila Nova Conceição, CEP 04.544-051 
para deliberar a seguinte Ordem do Dia: (i) alterar, em parte, a Defi nição de “Documentos Comprobatórios” previsto 
no Termo de Securitização, para admitir que onde se lê: “(...) (i) as vias originais das cártulas das Duplicatas (a) com os 
respectivos aceites, acompanhadas das respectivas Notas Fiscais e, conforme aplicável, cópia dos Termos de Recebi-
mento de Insumos nos termos previstos na Cláusula 4.4.3.2 abaixo; ou (b) sem os respectivos aceites, acompanhadas 
de Notas Fiscais e original dos Termos de Recebimento de Insumos” (destacamos), passe a constar: “(...) (i) as vias 
originais das cártulas das Duplicatas (a) com os respectivos aceites, acompanhadas das respectivas Notas Fiscais e, 
conforme aplicável, cópia dos Termos de Recebimento de Insumos nos termos previstos na Cláusula 4.4.3.2 abaixo; ou 
(b) sem os respectivos aceites, acompanhadas de originais ou cópias autenticadas das Notas Fiscais e cópia au-
tenticada dos Termos de Recebimento de Insumos” (destacamos); (ii) com a aprovação do item (i) desta Ordem do 
Dia, aprovar seu efeito retroativo, para que sua vigência e efi cácia seja considerada a partir da data de emissão, qual 
seja, dia 10 de novembro de 2017, ratifi cando os atos praticados neste sentido; (iii) alterar, em parte, a Defi nição de 
“Aviso de Recebimento” previsto no Termo de Securitização, para passar a viger, a partir da data da assembleia que a 
aprovar, com a seguinte redação: “o comprovante escrito original ou cópia, emitido pela Empresa Brasileira de Correios 
e Telégrafos, relativo ao recebimento das Notifi cações de Cessão de Direitos Creditórios e de Condições Negociais, com 
a assinatura da pessoa que recebeu e a data da entrega do documento, que possui validade jurídica para a demons-
tração do recebimento do objeto postal ao qual se vincula. Ou, ainda, a comprovação de recebimento por 
meio de correspondência escrita enviada por meio eletrônico das Notifi cações de Cessão de Direitos 
Creditórios e de Condições Negociais, desde que o fi m pretendido seja atingido, permitido o envio 
por correio eletrônico (e-mail) com aviso de recebimento.” (destacamos); (iv) com a aprovação do item (i) 
desta Ordem do Dia, autorizar que a Emissora e o Agente Fiduciário, bem como demais prestadores de serviço desta 
Emissão, procedam à alteração dos Documentos da Operação, readequando-os no mesmo sentido; (v) aprovar a 
prorrogação do prazo para aditamento ao Termo de Securitização, nos termos da Cláusula 10.2.2 de referido ins-
trumento, para admitir que, por uma única vez, o seu primeiro aditamento para refletir os Créditos do Agronegó-
cio Adicionais adquiridos pela Emissora seja realizado até 30 de julho de 2018, seguindo os demais aditamentos 
o prazo previsto na Cláusula 10.2.2, trimestralmente, a contar da data de 30 de julho de 2018. Os Titulares dos 
CRA que se fizerem representar por procuração, deverão entregar o instrumento de mandato, com poderes espe-
cíficos para representação na Assembleia Geral de Titulares dos CRA na sede da Emissora com, pelo menos, 24 
(vinte e quatro) horas de antecedência da referida assembleia. Sem prejuízo, em benefício do tempo, os Titulares 
dos CRA deverão encaminhar os documentos comprobatórios de sua representação para o
e-mail ger1.agente@oliveiratrust.com.br. São Paulo, 23 de novembro de 2018. Gaia Agro Securitizadora S.A.

Edital de citação, Prazo de 20 dias, expedido nos autos da Ação de Usucapião, processo nº 1003761-62.2014. O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 03ª Vara Cível do Foro da Comarca de Suzano, Estado de são Paulo, Dr(a). Alberto Gentil de Almeida Pedroso, na forma da 
lei, etc. Faz saber a Ana Filla e réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como eventuais cônjuges, espólios 
e/ou sucessores, que Gessé Ruiz e sua mulher Carmosina Ferreira de Azevedo Ruiz, ajuizaram a ação de USUCAPIÃO, tendo por 
objeto o imóvel: Um lote de nº 9, da quadra 26, da Rua Camilo Escuro nº 442, Vila Figueira, Suzano/SP, CEP: 08676 -140; transcrição nº 
15.275, do CRI/Mogi das Cruzes/SP,  com as seguintes dimensões: na frente mede 10.00m, o lado direito da frente aos fundos mede 
30.00m confrontando com propriedade de Ana Fila, lado esquerdo mede 30.00m confrontando com propriedade de Ana Fila, e nos 
fundos mede 10.00m confrontando com propriedade de Jair de S ouza Cassim. Perfazendo uma área de 300,00m2. Estando em termos, 
expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias, a fluir após o decurso do praz o 
do edital (20 dias), contestem o feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Suzano, 24 de Julho de 
2018.  

2ª Vara da Família e Sucessões EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE 
INTERDIÇãO DE Januario Francisco Megale, REQUERIDO POR Fabiana Oka Megale e outro - PROCESSO 
Nº1002016-47.2018.8.26.0011. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional XI - 
Pinheiros, Estado de São Paulo, Dr(a). Carlos Eduardo Oliveira de Alencar, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o 
presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 05/09/2018, foi decretada a 
INTERDIÇÃO de JANUARIO FRANCISCO MEGALE, CPF 609.614.908-10, declarando-o(a) absolutamente incapaz de 
exercer pessoalmente os atos da vida civil e nomeado(a) como CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). 
Fabiana Oka Megale-CPF nº 276.115.368-50. O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, 
e afixado na forma da lei.NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de outubro de 2018.             [23] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1005180-83.2014.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 3ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Carolina Bertholazzi, na forma da
Lei, etc. Faz Saber a Comcorp Digital Ltda ME (CNPJ. 05.105.202/0001-11) e Carlos Henrique Paes de Barros (CPF.
054.887.728-98), que Itaú Unibanco S/A lhes ajuizou ação de Execução, objetivando a quantia de R$ 206.081,52
(junho de 2014), representada pelo Contrato de Confissão de Dívida da Cédula de Crédito Bancário n° 62649500-
6. 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 converter-se em penhora o arresto procedido sobre
a quantia bloqueada judicialmente de R$ 34.072,89. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador
especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente, afixado e publicado.             23 e 24 / 11 / 2018.

EDITAL DE INTERDIÇÃO Processo nº: 1006519-23.2018.8.26.0008 Classe Assunto: Interdição - Tutela e Curatela  
Requerente: LUCIANA VALERIA DE OLIVEIRA Requerido: ALBERICO DE OLIVEIRA  
EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇãO DE Alberico Valerio de Oliveira, 
REQUERIDO POR Luciana Valeria de Oliveira-PROCESSO Nº1006519-23.2018.8.26.0008. A MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da 
Família e Sucessões, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dra. MARILIA CARVALHO FERREIRA DE CASTRO, 
na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 
17/08/2018, foi decretada a INTERDIÇÃO de ALBERICO VALERIO DE OLIVEIRA, RG 606.408-5, CPF/MF 090.107.458-64, 
considerando-o incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil de modo geral, e nomeada como CURADORA, em caráter 
DEFINITIVO, a Sra. Luciana Valeria de Oliveira. O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e 
afixado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de Outubro de 2018.                             [23] 

17ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP. 17º Ofício Cível. Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo n° 1010373-
40.2018.8.26.0100. A Dra. Luciana Biagio Laquimia, Juíza de Direito da 17ª Vara Cível do Foro Central da Capital/
SP, Faz Saber a João Manuel Coelho Ribeiro Pires (CPF. 945.746.428-15), que Ipiranga Produtos de Petróleo S/A
lhe ajuizou ação de Execução, objetivando a quantia de R$ 71.366,74 (janeiro de 2018), representada pelo Contrato
de Confissão de Dívida. 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, afixado e publicado. SP, 06/11/2018.                                                23 e 24 / 11 / 2018.

Processo 1013294-46.2016.8.26.0001 - Procedimento Comum - Contratos Bancários - HSBC Bank Brasil S/A Banco
Múltiplo. - Por meio desta decisão, que servirá como EDITAL (PRAZO DE 20 DIAS), FAÇO SABER à PORTO MADEIRA
MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA-ME, empresa inscrita no CNPJ/MF 03.047.791/0001-01, que lhe foi proposta uma
ação de de cobrança, no valor de R$ 75.247,74, ajuizada pelo Banco HSBC, Bank Brasil S/A Banco Múltiplo.
Frustradas as tentativas de sua localização, foi determinada sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da
ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente
resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de São Paulo, aos 27 de agosto de 2018.                                                                                23 e 24 / 11 / 2018.

Processo 1015069-27.2015.8.26.0003 - Interdição - Tutela e Curatela - Gilberto Zorello - Fanny Bergamo Zorello 
EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇãO DE Fanny Bergamo Zorello, 
REQUERIDO POR Gilberto Zorello - PROCESSO Nº1015069-27.2015.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara da 
Família e Sucessões, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Luciana Leal Junqueira Vieira Rebello da 
Silva, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença 
proferida em 28/07/2017, foi decretada a INTERDIÇÃO de FANNY BERGAMO ZORELLO, CPF 080.213.198-01, declarando-a 
absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil. Causa da interdição: portadora de quadro demencial 
grave (fls. 72), com redução de discernimento e comprometimento de funções globais. Limites da curatela: Ilimitada. 
Nomeando-se como CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, o Sr. Gilberto Zorello. O presente edital será publicado por três 
vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei. NADA MAIS.                                                                                        [23] 

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1020202-82.2017.8.26.0002. Classe: Assunto: Monitória - Contratos
Bancários. Requerente: Banco Bradesco S/A. Requerido: Helcio Aluízio. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1020202-82.2017.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo
Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Regina de Oliveira Marques, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) HELCIO
ALUÍZIO, Brasileiro, Casado, Empresário, CPF 565.577.288-49. Com endereço à Rua Joaquim Ferreira dos Santos,
54, Jardim Sao Domingos, CEP 13231-422, Campo Limpo Paulista - SP, que lhe foi proposta uma ação de Monitória
por parte de Banco Bradesco S/A, alegando em síntese: que o réu é titular de conta corrente encontrando-se em
débito no montante de R$ 88.096,90. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua
CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após
o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 17 de agosto de 2018. 23 e 24 / 11 / 2018.

1ª Vara Cível do Foro Regional IV - Lapa/SP. 1º Ofício Cível. Edital de Citação. Prazo: 30 dias. Processo nº 1022565-
50.2014.8.26.0001. O Dr. Júlio César Silva de Mendonça Franco, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível do Foro Regional
da Lapa/SP, Faz Saber a Claudionor Alves de Azevedo (CPF. 066.403.608-29), que Sociedade Beneficente São
Camilo, entidade mantenedora do Hospital e Maternidade São Camilo - Pompéia lhe ajuizou ação de Cobrança, de
Procedimento Comum, objetivando a quantia de R$ 317.710,44 (julho de 2012), referente aos Recibos Provisórios
de Serviços sob os n°s 131404, 131712, 132417, 132723, 131727, 132569, 132009 e 132215, oriundos da
prestação de atendimento médico/hospitalar. Estando o requerido em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital,
para que em 15 dias, a fluir dos 30 dias supra, ofereça contestação, sob pena de presumirem-se como verdadeiros
os fatos alegados. Não sendo contestada a ação, o requerido será considerado revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente, afixado e publicado na forma da lei.                                      23 e 24 / 11 / 2018.

2ª Vara Cível do Foro Regional II - Santo Amaro/SP. 2º Ofício Cível. Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo nº
1052440-91.2016.8.26.0002. O Dr. Carlos Eduardo Santos Pontes de Miranda, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do
Foro Regional de de Santo Amaro/SP, Faz Saber a Daniel Alves da Cruz Silva (CPF. 389.096.988-70), que Banco
Bradesco S/A lhe ajuizou ação Monitória, para cobrança da quantia de R$ 19.323,57 (setembro de 2016), decorrente
do Contrato de Abertura de Crédito Flex Bradesco n° 6705589. 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 NCPC), 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
NCPC. Será o presente, afixado e publicado. SP, 10/10/2018.                                                    23 e 24 / 11 / 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO 1003663-38.2017.8.26.0100. O MM. Juiz de Direito
da 17ª Vara Cível do Foro Central da Capital, Estado de São Paulo, Dr. ANDRE LUIZ DA SILVA DA CUNHA,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a PORTO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI, CNPJ sob o nº 11.950.363/
0001-04, que M.P.F. NOVA UNIÃO ALIMENTOS LTDA lhe ajuizou EXECUÇÃO, objetivando a quantia de
R$1.474,70 (Janeiro/2017), representado pelas duplicatas mercantis por indicação nº 571528, 571840 e
577864, inadimplidas e protestadas. Estando a executada em lugar ignorado, expede-se edital, para que em
03 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida
pela metade, ou em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito do exequente, comprovando o depósito de
30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja
feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena
de penhora de bens e sua avaliação. No caso de revelia, será nomeado curador especial (art. 257, IV, CPC).
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.

DECISÃO � EDITAL - Processo nº: 1057946-74.2018.8.26.0100 - Classe � Assunto: Execução de Título Extrajudicial
- Nota Promissória - Exequente: Orion Fomento Empresarial Ltda - Executado: X Contractor Construtora Ltda
- Epp, na pessoa de Mary Selma Valdambrini dos Santos e outros. Vistos. Tendo em vista que já foram esgotados
todos os meios hábeis para a localização do requerida, defiro a citação editalícia requerida às fls. 104/105, servindo
a presente decisão como edital. Este juízo FAZ SABER a Stephanie Valdambrini Nigro dos Santos, domiciliado em
local incerto e não sabido, que lhe foi movida Ação de Execução de Título Extrajudicial por Orion Fomento
Empresarial Ltda, que pretende a cobrança de débito embasado em nota promissória. 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, para que pague a dívida
em três dias ou oponha embargos em quinze dias. No silêncio, será nomeado curador especial. Será o presente
edital, por extrato, afixado e 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$ 144,00, providenciando, no mais, a publicação do
edital em jornais de grande circulação, comprovando-se nos autos, no prazo de vinte dias. Intimem-se. São Paulo,
30 de outubro de 2018. Christopher Alexander Roisin - Juiz de Direito.
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