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Südzucker do Brasil S/A - Importação e Exportação 
CNPJ 08.651.078/0001-88

Demonstrações Contábeis encerradas em 31 de Dezembro de 2017 e 2018 (Valores expressos em milhares de Reais)

A Diretoria       |       Ivete Sayuri Suguita Ismael Netto
                              Contadora: CRC SP 199831/O-0

Relatório da Diretoria: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação as Demonstrações Finan-
ceiras e Notas Explicativas, relativas ao exercício social encerrado em 31 de Dezembro de 2018. A diretoria encontra-se à disposição 
para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Notas explicativas às Demonstrações Financeiras - Sumário 
das Principais Práticas Contábeis: 1. Base de elaboração e 
apresentação das demonstrações contábeis: As demonstrações 

preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil as quais abrangem a legislação societária, os 
pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas 

pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis. 2. Apuração do 
Resultado: O resultado é apurado em conformidade com o 
regime de competência. As receitas de vendas de produtos são 
reconhecidas no resultado quando todos os riscos e benefícios 
inerentes aos produtos são transferidos para o comprador. Uma 

realização. 3. Capital Social: O capital social no total de R$ 1.750 
é constituído dos bens móveis e direitos da Südzucker do Brasil, 
representado em valores atualizados, e compreende o patrimônio 
social inicial acrescido dos valores de lucros ou (prejuízos) 
anuais destinados à manutenção de seu objeto social.

Balanço Patrimonial 2018 2017
Ativo 1.991 1.654
Circulante 1.960 1.643
Caixa e equivalentes de caixa 1.643 1.464
Clientes 174 167
Estoques - 4
Impostos a recuperar 135
Adiantamentos 8 8
Não Circulante 31 11
Realizável à longo prazo 6 6
Imobilizado e intangível 25 5
Passivo e Patrimônio Líquido 1.991 1.654
Circulante 200 259
Fornecedores 14 26
Obrigações sociais e trabalhistas 166 157
Obrigações tributárias 10 46
Outras contas a pagar 10 30
Não Circulante 307 -
Débitos com empresas ligadas 307 -
Patrimônio Líquido 1.484 1.395
Capital social 1.750 1.750
Prejuízos acumulados (355) (703)
Lucro do exercício 89 348

Demonstração do Resultado do Exercício 2018 2017
Receita operacional líquida 2.372 10.773
Custo dos produtos vendidos (720) (9.317)
Lucro bruto 1.652 1.456
Despesas operacionais
Despesas comerciais (70) (89)
Despesas administrativas (562) (301)
Despesas com pessoal (1.053) (1.051)
Outras receitas 96 130

63 145
60 343

(11) (30)
49 313

Resultado antes dos impostos 112 458
Imposto de renda e contribuição social correntes (23) (110)
Lucro líquido do exercício 89 348

Demonstrações do resultado abrangente 2018 2017
Lucro líquido do exercício 89 348
Outros resultados abrangentes - -
Total dos resultados abrangentes 89 348

Demonstrações das mutações
do patrimônio líquido

Capital 
social

Lucros (Prejuí-
zos) Acumulados Total

Saldos em 31/12/2016 1.750 (703) 1.047
Lucro líquido do exercício - 348 348
Saldos em 31/12/2017 1.750 (355) 1.395
Lucro líquido do exercício - 89 89
Saldos em 31/12/2018 1.750 (266) 1.484

2018 2017
Fluxo de caixa das atividades operacionais 89 348
Ajustes para reconciliar o resultado do exercício
Depreciação e amortização 5 2
Redução (aumento) nos ativos:
Clientes (7) (45)
Estoques 4 -
Adiantamentos (135) 1
Aumento (redução) nos passivos:
Fornecedores (11) (50)
Obrigações sociais e trabalhistas 9 (6)
Obrigações tributárias (36) (10)
Outras contas a pagar (20) 16
(=) Caixa líquido das atividades operacionais (102) 256

Capitação de mútuo - -
Pagamento de débitos com empresas ligadas 281 (202)

179 54
(=) Aumento/(Diminuição) de 
caixa e de equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 1.464 1.410

1.643 1.464
(=) Aumento/(Diminuição) de 
caixa e de equivalentes de caixa 179 54

Notas Explicativas
1 - As demonstrações financeiras foram elaboradas em conformidade com as disposições da Lei 6.404/76 e 
posteriores em vigor. 2 - As depreciações foram calculadas com base no método linear, com taxas normal-
mente aceitas pelas autoridades fiscais. 3 - O capital social é de R$ 1.510.953,65 representado por 929.505 
ações ordinárias e nominativas sem valor nominal.

Balanço Patrimonial

Parecer do Conselho Fiscal
Reconhecemos a exatidão destas Demonstrações Financeiras compostas pela Demonstração de Resultados, Ba-
lanço Patrimonial, Demonstração de Fluxo de Caixa e da Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados, rela-
tivas ao exercício encerrado nesta data e que foram elaboradas com base nos documentos existentes na empresa 
e nos principios contábeis geralmente aceitos. São Paulo, 31/12/2018. Lelivaldo Benedicto Marques - Presi-
dente do Conselho; Benedito Dalberto Nunes - Conselho Fiscal; Walkiria Hashimoto Bueno - Conselho Fiscal.

Balanço Patrimonial 2018 2017
Ativo/Ativo Circulante 3.349.056,30 3.576.735,15
Caixa 56.166,55 40.347,07
Bancos e Aplicações 1.557.093,29 1.662.099,05
Clientes 534.866,39 906.868,67
Impostos a Recuperar 385.914,38 308.439,40
Estoques 59.297,12 176.275,59
Outros Créditos 755.718,57 482.705,37
Ativo Não Circulante 1.552.233,57 1.870.692,73
Depósitos Judiciais 85.537,29 85.537,29
Investimentos 223.878,26 429.885,41
Imobilizado 3.717.836,15 3.699.601,80
(-) Depreciação (2.490.379,40) (2.366.274,44)
Intangível 15.361,27 21.942,67
Total do Ativo 4.901.289,87 5.447.427,88

Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados
 31/12/2018
(+/-) Saldo inicial (343.405,20)
(+/-) Resultado líquido do exercício (551.970,18)
(+) Transferência de Reservas 343.405,20
(=) Lucros ou Prejuízos Acumulados (551.970,18)

Luciano Ouro Preto dos Santos - Diretor   Clodomir Ramos Marcondes - Diretor   Alexandre Lami - Contador CRC 1SP175.146/O-0

 2018 2017
Passivo/Passivo Circulante 954.177,93 950.094,92
Fornecedores 55.005,88 150.369,36
Salários e Encargos Sociais 285.074,75 250.680,72
Impostos e Contribuições
 a recolher 29.391,22 33.861,31
Outras Contas 584.706,08 515.183,53
Passivo Não Circulante - -
Patrimônio Líquido 3.947.111,94 4.497.332,96
Capital Social
 (totalmente integralizado) 1.510.953,65 1.510.953,65
Reservas de Capital 1.637,00 1.637,00
Reservas de Lucros 2.986.491,47 3.328.147,51
Resultado do Exercício (551.970,18) (343.405,20)
Total do Passivo 4.901.289,87 5.447.427,88

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto
1-Das Atividades Operacionais 31/12/2018
(+)Lucro Liquido do Exercicio (551.970,18)
(+) Depreciacao 131.637,26
(=) Lucro Liquido Ajustado (420.332,92)
(Acrescimo)/Decrescimo do Ativo Circulante+RLP -
Clientes (372.002,28)
Estoque de insumos (116.978,47)
Adiantamentos a Terceiros 18.294,98
(=)Total (Acrescimo)/Decrescimo
 do Ativo Circulante+RLP (470.685,77)
Acrescimo/(Decrescimo)
 do Passivo Circulante + ELP -
Fornecedores (95.363,48)
Contas a Pagar 915.430,24
Provisao de IRPJ/CSLL -
(=)Total Acrescimo/(Decrescimo)
 do Passivo Circulante+ELP 820.066,76
Total das Atividades Operacionais (70.951,93)
2-Das Atividades de Investimentos:
Aquisicao de Imobilizado (18.234,35)
Total das Atividades de Investimentos (18.234,35)
3-Das Atividades de Financiamentos -
(1+2+3) Aumento Liquido de
 Caixa e Equivalentes de Caixa (89.186,28)
Caixa e Equivalentes de
 Caixa no Inicio do Ano 1.702.446,12
Caixa e Equivalentes de
 Caixa no Final do Ano 1.613.259,84

Emforvigil Empresa Especializada em Formação de Vigilantes S/A
C.N.P.J. nº 58.805.508/0001-47

Demonstrações Financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2018 e de 2017

Demonstração do Resultado do Exercício
 31/12/2018 31/12/2017
Receita Operacional Bruta 7.426.630,60 8.198.261,40
(-) Deduções das Receitas (423.524,51) (480.821,43)
Receita Operacional
 Líquida 7.003.106,09 7.717.439,97
(-) Custos dos Serviços
 Prestados (4.475.809,55) (5.060.833,76)
Lucro Bruto 2.527.296,54 2.656.606,21
Despesas/Receitas Operacionais
Despesas Administrativas 2.696.635,97 2.777.270,65
Despesas Tributárias 151.385,16 151.476,03
Despesas Financeiras 92.205,77 110.665,11
Receitas Financeiras 66.967,33 196.860,01
Outras Receitas Operacionais - 10.654,96
Despesas Operacionais 2.873.259,57 2.831.896,82
Resultado Operacional (345.963,03) (175.290,61)
Resultado não Operacional (206.007,15) (168.114,59)
Lucro Líquido antes
 dos Impostos (551.970,18) (343.405,20)
Resultado do Exercício (551.970,18) (343.405,20)

www.emforvigil.com.br

EDITAL DE CITAÇÃO DE TERCEIROS EVENTUALMENTE
INTERESSADOS RICARDO NAHAT, Oficial do Décimo Quarto Registro
de Imóveis da Capital do Estado de São Paulo, República Federativa
do Brasil, expede o EDITAL DE CITAÇÃO, referente à usucapião
administrativo, prenotado sob nº 759.060 em 21 de dezembro de 2018
a requerimento de IRAILDES ALVES DA SILVA, brasileira, divorciada,
do lar, portadora do RG nº 15.275.010-1-SSP/SP e do CPF nº
454.792.938-69, residente e domiciliada na Rua Joaquim de Araújo
Novaes, nº 77, Jardim Imperador, FAZ SABER aos terceiros
eventualmente interessados, que Iraildes Alves da Silva requereu a
USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL, nos termos do artigo 1.071 da Lei
6.015/73, incluído pela Lei 13.105/15 e provimento 65/2017 da CNJ,
visando a declaração de domínio sobre o prédio e respectivo terreno
com a área de 114,20m² e área construída de 120,53m², situado na
Rua Joaquim de Araújo Novaes, nº 77, com características e
confrontações constantes do memorial descrito e planta arquivados
neste procedimento; Transcrito em área maior sob nº 4.510, neste
Cartório, de propriedade dos Espólios de Henriqueta da Motta Ferraz
Dal Lago, Luciana Ferraz Dal Lago, Ermenegildo Dal Lago e Fernanda
Ferraz Dal Lago ( proprietária e inventariante) e Espólios de Alice Brito
da Silva e Manoel Carlos da Silva, representados pela inventariante
Antônio Carlos de Silva Junior, cujas anuências constaram nos autos,
alegando posse mansa e pacifica há mais de 30 anos. Estando em
termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados
para no prazo de 15 (quinze) dias, contestem o feito, sob pena de
presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela
autora. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei. São Paulo, 24 de abril de 2019. 25/04 e 09/05

REVISTARIA CAFÉ JORNAL LTDA
CNPJ inexistente

Edital de Convocação
São convidados os senhores quotistas a se reunirem 

em Reunião de Sócios a realizar-se aos 23 dias do mês 

de maio do ano de 2019, na Alameda Santos, 2300, 9º 

andar, Cerqueira Cesar, CEP 01418-200, às 17:00 hs 

na primeira chamada e, às 17:30 hs, na segunda 

chamada, a fi m de deliberar sobre: 1) Encerramento 
da Sociedade; 2) Assuntos Gerais.

EDITAL DE INTIMAÇÃO Tipo de Processo nº: 0113320-
20.2008.8.26.0011 Classe: Assunto: Despejo Por Falta de 
Pagamento - Locação de Imóvel Tipo Completo da Parte Ativa 
Principal: Adhemar Berlfein EDITAL DE INTIMAÇÃO, COM 
PRAZO DE 20DIAS.O(A) MM.Juiz(a) de Direito da 5ªVara Cível, 
do Foro Regional XI-Pinheiros,Estado de São Paulo, Dr(a). 
Luciana Bassi de Melo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos 
que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de 
INTIMAÇÃO de Dikran Kuchkarian, CPF 003.676.808-15, RG 
265.609, Roberto Kuchkarian, CPF 005.308.598-15, RG 3.407.380 
e Antranig Kuchkarian, CPF 002.563.668- 53, RG 2.272.951, 
expedido com prazo de 20 dias, que, por este Juízo e 
respectivo Cartório, processa-se a ação de Despejo por falta 
de pagamento Locação de Imóveis que lhes move Adhemar 
Berlfein. Encontrando-se o(s) executado(s) em lugar incerto e 
não sabido, foi determinada sua INTIMAÇÃO, por edital, DA 
PENHORA realizada sobre o imóvel de matrícula 71277 do 
10º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP, por 
intermédio do qual fica(m) intimada(s) de seu inteiro teor para, 
se o caso, oferecer(em) EMBARGOS, no prazo de 15 (quinze) 
dias, iniciando-se a contagem após o decurso do prazo de 20 
dias deste edital. E, para que chegue ao conhecimento de 
todos e para que no futuro ninguém possa alegar ignorância, 
expediu-se o presente edital que será afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
São Paulo, aos 11 de março de 2019.                                 [08,09] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1011037-45.2016.8.26.0002
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 10ª Vara Civel, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado
de São Paulo, Dr(a). CARLOS EDUARDO PRATAVIERA, na forma da Lei, etc. Faz Saber
a Edineide Pereira dos Santos, CPF 272.313.678-79, que Eletropaulo Metropolitana
Eletricidade de São Paulo S.A., ajuizou uma Ação com Procedimento Comum, objetivando
condenar a ré ao pagamento de R$ 23.452,21 (02/2016), 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 Rua Benedita Lima
Teixeira, nº 45, Jardim Brasília, SP, Cliente 22298606 - Instalação 202199682. 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. S NADA
MAIS.          B 08 e 09/05

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1008402-41.2014.8.26.0009
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional IX - Vila Prudente, Estado
de São Paulo, Dr(a). Cristiane Sampaio Alves Mascari Bonilha, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o) HIDRAULICA E FERRAGENS MAXIM LTDA ME, CNPJ 01.636.233/0001-
48, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de Banco Santander
(Brasil) S/A, visando ao recebimento saldo devedor de R$ 93.582,50, apurado em 25/07/
2014, decorrente da operação de BORDERÔ DE CHEQUES PRÉ-DATADOS nº 74256424
de 04/04/2014, vinculado ao Contrato mãe de Desconto de Recebíveis nº 900181126,
Operação 5027817326, cujo valor líquido de R$ 90.912,43 foi creditado em conta corrente
de n º 13-0081010 - agência 0110 Santo André. 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
23 de abril de 2019.          B 08 e 09/05

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados todos os associados devidamente quites com
suas obrigações estatutárias, para participarem da Assembleia Geral
da “Associação Atlética Acadêmica Santana”, á realizar-se no dia 13
de Maio de 2019 ás 18:00 horas em primeira chamada e ás 18:30 horas
em segunda e última chamada, na Rua Voluntários da Pátria nº 257 –
Bloco F – 4º Andar – Santana - São Paulo/SP, para apreciarem e
deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:- 1-) Prestação de Conta
do exercício anterior; 2-) Adequação e alteração estatutária; 3-) Eleição
e Posse do Presidente, Vice-Presidente e Membros do Conselho Fiscal.
São Paulo, 06 de Maio de 2019. César Farid Haddad – Presidente.

08, 09 e 10/05
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1122780-23.2017.8.26.0100. O MM. Juiz de Direito da 2ª Vara
Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. Tom Alexandre Brandão, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a KBEBIDAS
EIRELI EPP., CNPJ 26.144.408/0001-20, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de
Spal Indústria Brasileira de Bebidas S/A, objetivando a quantia de R$ 11.168,21 (julho de 2018), representada pelas Notas
Fiscais 003.636.688-15 e 003.621.813-15. Estando a executada em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 03
dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade,
ou em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução,
inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas
de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de penhora de bens e sua avaliação. Decorridos
os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital,
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.                                                                08 e 09 / 05 / 2019.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0057227-12.2018.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara
Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). MONICA DI STASI GANTUS ENCINAS, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, especialmente a JOELCIO MARQUES DE JESUS ME, CNPJ
10.995.376/0001-37, que o mandado monitório, expedido nos autos da ação Monitória, ajuizada por AD Ingredientes Alimentares
Ltda, converteu-se em mandado executivo, constituindo-se título executivo judicial da quantia de R$ 31.705,90 (julho de 2018). E
como não foi encontrado expediu-se o presente edital, com Prazo de 20 (vinte) dias, que será publicado e afixado na forma da lei,
por meio do qual fica INTIMADO ao cumprimento da sentença, nos termos seguintes: �INTIME-SE o devedor por edital, nos termos
do art 513, § 2º, IV, do CPC, uma vez que foi citado na forma do art. 256 da mesma lei e considerado revel na fase de conhecimento,
a pagar o valor fixado no julgado da ação em epígrafe, no prazo de 15 (quinze) dias.�, prazo este a fluir após o prazo do presente
edital, e ciente de que, nos termos da decisão, findo o prazo acima fixado, haverá multa e honorários de advogado, ambos de 10%
sobre o valor do débito e, a requerimento do credor, expedição de mandado de penhora e avaliação (artigo 523 e parágrafos, do
Código de Processo Civil). 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. Para que produza seus regulares efeitos de direito, é expedido 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 abril de 2019.
08 e 09 / 05 / 2019.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1007436-42.2018.8.26.0008. O 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 Joana Pereira da Cruz, CPF. 505.718.695-72, que Colégio Ellos Ltda ME lhe ajuizou ação Monitória,
para cobrança da quantia de R$ 3.869,93 (junho de 2018), decorrente do Contrato de Prestação de Serviços
Educacionais firmado pelas partes. 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 monitórios, 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 19 de março de 2019.                                                                                                          08 e 09 / 05 / 2019.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1102072-20.2015.8.26.0100. O MM. Juiz de Direito
da 2ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. Tom Alexandre Brandão, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a Maria Rosa Soares de Moraes, CPF. 363.373.558-57, que nos autos da ação de Monitória por parte
de ITAU UNIBANCO S.A., ora em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por Itaú Unibanco S/A, procedeu-se
a penhora sobre a quantia bloqueada judicialmente de R$ 900,96. Estando a executada em local ignorado, foi
deferida a INTIMAÇÃO da penhora por edital, para que em 05 dias, a fluir dos 20 dias supra, ofereça impugnação,
na ausência dos quais prosseguirá o feito em seus ulteriores termos. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS.                                                                                       08 e 09 / 05 / 2019.

COMARCA DE SÃO PAULO - FORO REGIONAL II - SANTO AMARO - 6ª VARA
CÍVEL - Avenida das Nações Unidas, 22939 - Torre Brigadeiro - 10º andar -
Ju ruba tuba  -  CEP 04795-100  -  Fone :  5541-8083 -  São  Pau lo -SP -  E-
mail:stoamaro6cv@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO - Prazo de 20 dias - Pro-
cesso nº 1032027-28.2014.8.26.0002 . O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara
Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estadode São Paulo, Dr(a). LUIZ
RAPHAEL NARDY LENCIONI VALDEZ, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)
FABRICIO BERNARDINO PEREIRA, CPF 333.417.688-66, que lhe foi proposta
uma ação de BUSCA E APREENSÃO em ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA por parte de
BANCO ITAUCARD S.A.,  tendo por objeto o veículo marca Fiat, mod. Stilo, ano/
modelo2002/2002, cor azul ,  p laca DIR 6431, chassi  9BD19240T33003446,
Renavam 797269592, havido com alienação fiduciária pelo contrato nº 30416-
633672035, de 10/10/2011, face ao não pagamento das parcelas. Encontrando-
se o réu em lugar incer to e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO por
EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e paraque PAGUE a integralidade
da dívida pendente, no prazo de 05 dias, sob pena de consolidar a propriedade
e a posse exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (bem apreendido
em 06/09/2016) ou CONTESTE o feito no prazo de 15 dias, ambos após os 20
dias supra, 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. Dado e passadonesta cidade de São Paulo, aos 30 de abril de 2019.

08 e  09/05

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1087739-92.2017.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 38ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). ANA LUCIA SCHMIDT RIZZON, na forma da
Lei, etc. Edital de Citação. Prazo: 20 dias. Processo nº 1087739-92.2017.8.26.0100. A Dra. Ana Lúcia Schmidt
Rizzon, Juíza de Direito da 38ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, Faz Saber a L. Ernandes Confecções EPP
(CNPJ. 15.211.871/0001-21), que Edilson Serra dos Santos - ME lhe ajuizou ação Declaratória de Nulidade de
Negócio Jurídico, com pedido de Antecipação de Tutela e Indenização por Danos Morais, de Procedimento Comum,
objetivando a concessão da tutela a fim de ser expedido ofício aos 3° e 10° Tabelião de Protesto de Letras e Títulos
de São Paulo, para cancelar os protestos das duplicatas n°s 74511 e 74512, respectivamente, julgando totalmente
procedente a presente demanda para declarar inexistente a relação jurídica e inexigível os débitos existentes face
as duplicatas emitidas sem que houvesse relação jurídica mercantil, bem como a condenação ao pagamento da
quantia de R$ 15.000,00 pelos danos morais, além da condenação ao pagamento das demais cominações legais.
Concedida a tutela 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.                                             08 e 09 / 05 / 2019.

RL LEILÕES GESTOR DE LEILÕES, através do Leiloeiro contratado SAMI RAICHER - Leiloeiro Oficial,
inscrito na JUCESP.930, com endereço comercial na Alameda Lorena, 800 sala 1504, Jardim Paulista, São
Paulo/SP, devidamente autorizado pela credora fiduciária ARAPANÉS INCORPORADORA LTDA., empresa
devidamente inscrita no CNPJ n.º 11.449.834/0001-03, com sede na Alameda Jauaperi, 299, Moema, São
Paulo - CEP 04523-010, nos termos do Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda, de Financiamento
Imobiliário, de Alienação Fiduciária em Garantia e Outros Pactos, datado de 17/11/2015, aditado em 09/05/
2017, devidamente registrado e averbado sob nº R4 e Av. 06, na matrícula nº 261.462, no qual figuram como
fiduciantesLEANDRO SOARES GAMA DE SOUZA, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de
Identidade com RG nº 41.742.055-9-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 326.666.708-56 e CIBELE MARTINS
DE ALMEIDA GAMA DE SOUZA, brasileira, casada, empresária, portadora da Cédula de Identidade com
RG nº 28.317.099-2-SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 281.648.758-05, ambos residentes e domiciliados
na Rua Mozarlândia, nº 42, Guarani, São Paulo/SP, CEP: 03383-050, levará à PÚBLICO LEILÃO, de modo
presencial e on-line no site www.raicherleiloes.com.br nos termos da Lei nº. 9.514/97, artigo 27 e parágrafos,
no dia 27/05/2019 às 10h00min, no escritório do leiloeiro sito á Alameda Lorena 800, Sala 1504, Jardim
Paulista – São Paulo/SP em PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior à R$ 888.721,87
(oitocentos e oitenta e oito mil e setecentos e vinte e um reais e oitenta e sete centavos) o imóvel abaixo descrito
e caracterizado com propriedade consolidada em nome dos credores fiduciários, constituído por IMÓVEL:
APARTAMENTO N.º 111, localizado no 11º pavimento do “CONDOMÍNIO UP HOME VILA CARRÃO”,
situado na Rua Biguaçu nº 366, no 27º Subdistrito – TATUAPÉ – que possui: Área Privativa Total de 86,030m2;
Área de Uso Comum de 53,884m2 (onde se inclui a área correspondente a (01) uma vaga individual e
indeterminada na garagem coletiva); Área Real Total de 139,914m2; correspondendo-lhe um coeficiente de
proporcionalidade de 0,0064282; uma Fração Ideal de terreno de 17,391m2; e um coeficiente de distribuição
de despesas de condomínio de 0,0064719. OBSERVAÇÃO: IMÓVEL OCUPADO, DESOCUPAÇÃO POR
CONTA DO ADQUIRENTE NOS TERMOS DO ART. 30 DA LEI nº 9.514/97; Caso não haja licitante em
primeiro leilão, fica desde já designado o dia 07/06/2019 às 10h00min, no mesmo local, a realização do
SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$883.098,35 (oitocentos e oitenta e três mil e
noventa e oito centavos e trinta e cinco centavos)e, neste será aceito o maior lance oferecido ao imóvel, desde
que igual ou superior a somatória do valor da dívida reajustada até aquela data, acrescidas das despesas,
dos encargos legais e contratuais, dos tributos, das despesas condominiais eventualmente em aberto, inclusive
do imposto de transmissão recolhido para a consolidação da propriedade, despesas com edital e leilão; o bem
será vendido, observada a Convenção de Condomínio vigente no condomínio onde situa-se o imóvel relacionado,
a quem maior lance oferecer, pelo valor maior ou igual o estipulado para o imóvel, reservando-se ao comitente
vendedor, o direito de retirar, liberar ou não o bem pelo maior preço alcançado por intermédio do leiloeiro. A
venda será efetuada “ad corpus” e no estado de conservação que se encontra. O interessado deverá efetuar
o pagamento do arremate à vista e, a comissão do leiloeiro correspondente é 5% sobre o valor do arremate
à vista no ato do leilão. Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site
www.raicherleiloes.com.br e se habilitar acessando a página deste leilão, clicando na opção HABILITE-SE,
com antecedência de até 01 (uma) hora, antes do início do leilão presencial, não sendo aceitas habilitações
após esse prazo. O envio de lances on-line se dará exclusivamente através do site www.raicherleiloes.com.br,
respeitado o lance inicial e o incremento mínimo estabelecido, em igualdade de condições com os participantes
presentes no auditório do leilão de modo presencial, na disputa pelo lote do leilão. O proponente vencedor por
meio de lance on-line terá prazo de 24 horas depois de comunicado expressamente, para efetuar o pagamento
da totalidade do preço e da comissão do leiloeiro, conforme edital. No caso de não cumprimento da obrigação
assumida, no prazo estabelecido, estará o proponente sujeito a sanções e a responsabilização por perdas e
danos. Em caso de acordo ou arrematação com direto de preferência, o fiduciante ficará obrigado á pagar a
comissão do leiloeiro no importe de 5% do valor ofertado/acordado. A total responsabilidade deste leilão, bem
como valores, datas e produto é de total responsabilidade do comitente vendedor, isentado o leiloeiro e a
organização de leilões de quaisquer responsabilidades. As demais condições obedecerão ao que regula o
Decreto nº. 21.981 de 19 de outubro de 1.932 com as alterações introduzidas pelo decreto nº. 22.427 de 1º de
fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial - Informações (11) 3099-0483 ou e-mail do
Leiloeiro: raicher@gmail.com. 09,16 e 24/05/19

GAIA SECURITIZADORA S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 07.587.384/0001-30 - NIRE 35.300.369.149

Edital de Convocação - Assembleia Geral de Titulares dos Certifi cados de Recebíveis
Imobiliários da 1ª e 2ª Séries da 1ª Emissão da Gaia Securitizadora S.A.

A Gaia Securitizadora S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.587.384/0001-30 (“Emissora”), pelo presente edital de convocação, 
nos termos da Cláusula 12 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 1ª 
e 2ª Séries da 1ª Emissão, fi rmado em 10 de agosto de 2009 (“Termo de Securitização”), convoca os Srs. Titulares dos Certifi cados 
de Recebíveis Imobiliários da 1ª e 2ª Séries da 1ª Emissão da Emissora (“Titulares dos CRI” e “CRI”), a reunirem-se em Assembleia 
Geral de Titulares dos CRI, na sede da Emissora, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Ministro Jesuíno 
Cardoso, nº 633, 8º andar, CEP 04544-051 a se realizar no dia 04 de junho de 2019, às 10:30 horas, em primeira convocação, 
para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) aprovar, ou não, a celebração de acordo extrajudicial com o Condomínio 
devidamente constituído sobre o Edifício Penthouse, bem como com os ocupantes e/ou proprietários das unidades afetadas 
pela infi ltração de origem na unidade autônoma apartamento 06, localizado no 6º andar de referido Edifício, melhor descrito 
na matrícula nº 24.241 do 18º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo, estado de São Paulo, visando a reparação dos 
danos conforme laudo de vistoria que será apresentado pela Emissora na data que vier a ser instalada esta assembleia; (ii) 
caso seja aprovada a deliberação acima, aprovar o aporte por parte dos Titulares de CRI, na proporção a ser defi nida pelos 
Titulares de CRI presentes em assembleia, totalizando 100% (cem por cento) dos recursos fi nanceiros sufi cientes para amortização 
da reparação da infi ltração conforme laudo de vistoria que será apresentado pela Emissora como retro indicado; (iii) caso seja 
aprovada a deliberação da matéria do item (ii) retro, aprovar, ou não, a transferência pelos Titulares de CRI dos recursos fi nanceiros 
objeto do item (ii) para a conta do Patrimônio Separado da Emissão, no prazo que vier a ser ajustado pelos Titulares de CRI 
presentes em assembleia; (iv) aprovar, ou não, a celebração de acordo judicial ou extrajudicial com o mutuário no âmbito da 
ação judicial nº 0265681-17.2013.8.21.0001 que tramita perante a Vara Cível Regional de Alto Petrópolis, na Cidade e Comarca 
de Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul, visando acolher a proposta fi nanceira realizada por terceiro que consiste na cessão 
da dívida de referido mutuário para sua quitação por terceiro indicado naqueles autos, mediante o valor de sinal de R$50.000,00 
(cinquenta mil reais) e o saldo restante do preço no valor de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais) a ser dividido em 120 parcelas 
iguais e subsequentes, com o vencimento da primeira parcela no prazo de 30 dias contados da data de pagamento do sinal e 
demais parcelas na mesma data dos meses subsequentes até integral quitação do preço, mantendo os índices fi nanceiros para 
correção monetária e demais condições do contrato de venda e compra originário;  (v) caso seja aprovada a deliberação do 
item (iv) retro, autorizar, ou não, que todos os valores indicados em referido item (iv), assim que celebrado o instrumento de 
venda e compra, serão depositados na conta do Patrimônio Separado da Emissão e utilizados para o pagamento do saldo 
devedor dos CRI; (vi) autorizar a Emissora e o Agente Fiduciário a adotarem as providências e fi rmarem os documentos que se 
fi zerem necessários para dar efeito às deliberações; (vii) outras matérias de interesse dos Titulares de CRI, decorrentes desta 
ordem do dia. Para a presente convocação, os Titulares dos CRI que se fi zerem representar por procuração deverão entregar o 
instrumento de mandato, com poderes específi cos para representação na Assembleia Geral de Titulares dos CRI, na sede da 
Emissora, endereço retro indicado, com, pelo menos, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência da referida assembleia. Sem 
prejuízo, em benefício do tempo, os Titulares dos CRI deverão encaminhar os documentos comprobatórios de sua representação 
para o e-mail fi duciario@simplifi cpavarini.com.br. São Paulo, 08 de maio de 2019. GAIA SECURITIZADORA S.A.

PASAMA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 60.540.499/0001-51 - NIRE 35.300.314.557

Aviso aos Acionistas
Comunicamos aos acionistas da Companhia que estão 

disponíveis, na sede da Companhia, os documentos 

referidos no artigo 133 da Lei nº 6.404/76. Presidente: 

Paulo Salim Maluf.

Edital de Citação.Prazo 20dias.Proc.1000927-23.2017.8.26. 
0011. O Dr. Marcello do Amaral Perino, Juiz de Direito da 42ª 
Vara Cível Central/SP. Faz saber a Paulo Abdala Milan Elias 
CPF 054.775.548-19,que Maria Anna Olga Luiza Bonomi ajui-
zou ação comum, objetivando seja julgada procedente, conde-
nando o Réu a adotar, as providências necessárias ao recebi-
mento da escritura de venda e compra relativa ao imóvel à 
Avenida Morumbi, 739, no Jardim Guedala, São Paulo/SP, 
sob pena de multa 2 salários mínimos por dia de atraso no 
cumprimento do julgado, condenando ainda ao pagamento 
das custas e despesas processuais e honorários advocatícios. 
Estando o réu em lugar ignorado, expede-se edital de citação, 
para que em 15 dias a fluir do prazo supra, conteste o feito, 
sob pena de serem aceitos os fatos, nomeando-se curador 
especial em caso de revelia. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. [9,10] 

Citação.Prazo 20dias.Proc.1065385-78.2014.8.26.0100.A Dra. 
Juliana Pitelli da Guia,Juíza de Direito da 39ª Vara Cível 
Central/SP.Faz saber a Luiz Augusto Andre Balthazar CPF 
076.374.918-46,que Beatriz Dias Mariutti ajuizou ação de exe-
cução, para cobrança de R$ 47.260,07 (julho/2014), referente 
a débitos de locação do imóvel à rua Bélgica 266, jardim 
Paulista. Estando o executado em lugar ignorado, expede-se 
edital, para que em 3 dias, a fluir do prazo supra, pague o 
débito atualizado, com os honorários de 10% reduzidos pela 
metade ou apresente embargos em 15 dias, podendo, nesses 
15 dias depositar 30% do débito e solicitar o parcelamento do 
saldo em 6 vezes, com juros de 1% ao mês, sob pena de 
expedição de mandado de penhora e avaliação para 
praceamento de tantos bens quantos bastem para garantia da 
execução, nomeando-se curador especial em caso de revelia. 
Será o edital afixado e publicado na forma da lei.                [9,10] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1003045-66.2013.8.26.0704. A MMa. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível,
do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, Dra. Monica Lima Pereira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a MARIA DO
ROSÁRIO OLIVEIRA RAMOS, RG 18825285, CPF 274.539.858-03, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título
Extrajudicial por parte de Banco Bradesco S/A, objetivando a quantia de R$ 333.840,62 (março de 2017), representada pela Cédula
de Crédito Bancário Empréstimo Capital de Giro n° 5.807.360. Estando os executados em lugar ignorado, expede-se edital, para
que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, paguem o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade,
ou em 15 dias, embarguem ou reconheçam o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução,
inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção
monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de penhora de bens e sua avaliação. Decorridos os prazos supra, no
silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 23 de abril de 2019. 09 e 10 / 05 / 2019.

Edital de Citação e Intimação. Prazo 20 dias. Processo n° 1003111-49.2017.8.26.0011. O Dr. Paulo Henrique Ribeiro
Garcia, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros/SP, Faz Saber a V.A Pizzaria e Eventos Ltda
(CNPJ. 20.308.421/0001-91) e Rodrigo Eduardo de Souza (CPF. 236.758.158-46), que Banco Santander (Brasil)
S/A lhes ajuizou ação de Execução, objetivando a quantia de R$ 176.773,59 (fevereiro de 2019), representada pela
Cédula de Crédito Bancário - Giro Bonificado - Empréstimo nº 00334640300000005440, cadastrado internamente
como operação nº 4640000005440306504. 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) veículo marca/modelo Volvo/XC60, 3.0, Tdynamic, placa FMJ-9903,
chassi YV1DZ9056B2189974, ano/modelo 2011/2011, renavam 00304500518; e B) a quantia bloqueada judicialmente
de R$ 105,02. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento
ao feito. Será o presente, afixado e publicado.                                                                          09 e 10 / 05 / 2019.

2ª Vara Cível do Foro Regional VII - Itaquera/SP. 2º Ofício Cível. Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo n°
1006551-36.2015.8.26.0007. O Dr. Antônio Marcelo Cunzolo Rimola, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro
Regional de Itaquera/SP, Faz Saber a Horti Fruti Cianorte LTDA ME (CNPJ. 008.650.700/0001-33) e Wilson Junqueira
Neto (CPF. 288.560.508-11), que Banco Bradesco S/A lhes ajuizou ação de Execução, objetivando a quantia de R$
54.263,03 (março de 2016), representada pela Cédula de Crédito Bancário na Modalidade - Empréstimo - Capital
de Giro, número 006.176.692. Estando os executados em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias,
a fluir dos 20 dias supra, paguem o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade,
ou em 15 dias, embarguem ou reconheçam o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da
execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas
mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de penhora de bens
e sua avaliação. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento
ao feito. Será o presente, afixado e publicado. SP, 16/04/2019.                                              09 e 10 / 05 / 2019.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1006902-53.2017.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
14ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). ALEXANDRE BATISTA ALVES, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a Flávio José Maria (CPF. 709.030.507-49) e Christiane Albuquerque Ruffo Marta (CPF. 770.016.217-
49), que Banco Santander (Brasil) S/A lhes ajuizou ação de Execução, objetivando a quantia de R$ 169.276,36 (agosto
de 2017), representada pela Cédula de Crédito Bancário - Crédito Pessoal n° 0083201204700626997, cadastrado
internamente como operação n° 3409000137960320155. 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: veículo placa EJJ-2121, ano fabricação 2009, ano modelo 2010, chassi WBAUE7108AE007385,
marca/modelo I/BMW 118I UE71. 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 23 de abril de 2019.                                                             09 e 10 / 05 / 2019.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1011540-46.2015.8.26.0020. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara
Cível, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dr(a). ALBERTO GIBIN VILLELA, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a Basile Peças e Acessórios Ltda _ EPP (CNPJ. 02.802.159/0001-55) e Verônica Lisboa Freitas (CPF. 290.160.038-
78), que Banco Itaú Unibanco S/A lhes ajuizou ação de Execução, objetivando a quantia de R$ 371.618,41 (novembro de 2015),
representada pela Cédula de Crédito Bancário de Empréstimo para Capital de Giro n° 30059-000000082773821. Estando as
executadas em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, paguem o débito atualizado, ocasião
em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embarguem ou reconheçam o crédito do exequente,
comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requererem que o pagamento
restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de
penhora de bens e sua avaliação. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular
prosseguimento ao feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 14 de março de 2019.                                                                                                    09 e 10 / 05 / 2019.

Edital de Citação. Prazo: 20 dias. Processo nº 1084085-97.2017.8.26.0100. A Dra. Thania Pereira Teixeira de Carvalho
Cardin, Juíza de Direito da 28ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, Faz Saber a Arthur de Freitas Oliveira - ME (CNPJ.
13.521.572/0001-68), que Banco Bradesco S/A lhe ajuizou ação de Cobrança, de Procedimento Comum, objetivando a
quantia de R$ 69.747,13 (agosto de 2017), decorrente da Contrato de Limite de Crédito Rotativo - Cheque Especial
implementado na conta corrente de titularidade da empresa requerida. Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida
a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, ofereça contestação, sob pena de presumirem-se como
verdadeiros os fatos alegados. Não sendo contestada a ação, a requerida será considerada revel, caso em que será
nomeado curador especial. Será o presente, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de São Paulo, aos 28 de fevereiro de 2019.                                                                                            09 e 10 / 05 / 2019.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1138523-10.2016.8.26.0100. 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 Janio T. da Silva Lopes Bebidas - ME (CNPJ. 17.010.142/0001-32), que Spal Indústria Brasileira
De Bebidas S/A lhe ajuizou ação de Execução, objetivando a quantia de R$ 15.091,36 (janeiro de 2018), representada
pela Nota Fiscal n° 002.606.320-15. Estando a executada em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 03
dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela
metade, ou em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor
da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas
mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de penhora de bens
e sua avaliação. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento
ao feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 09 e 10 / 05 / 2019.
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Tecnologias da informação e comunicação
movimentaram R$ 479 bi em 2018

Os recursos movimentados
com os negócios do setor de
tecnologias da informação e co-
municação (TIC) totalizaram R$
479 bilhões em 2018. O balanço
foi apresentado  na quarta-feira
(8) pela associação brasileira
das empresas do setor
(Brasscom). A soma marcou um
crescimento de 2,5% em relação
ao ano anterior e representou
7% do Produto Interno Bruto do
País em 2018.

Nesta área estão desde ope-
radoras de telecomunicações
(como Vivo e NET) até grandes
firmas com setores de
tecnologia (como bancos e re-
des de comércio), passando por
vendedoras de equipamentos e
softwares. As primeiras geraram
R$ 237 bi em produção, com

crescimento de 1,3% sobre
2017.

As empresas de tecnologia
(como as que comercializam
equipamentos, softwares e
serviços) foram responsáveis
por R$ 197,4 bilhões, tendo re-
gistrado o maior crescimento,
de 4,2%. Os negócios de TI
de outras empresas (chama-
das pela associação de “TICS
in house”) geraram R$ 43,8 bi,
com crescimento de 1,5%.

Empregos
Segundo o balanço,  o

macrossetor das tecnologias
da informação e comunicação
empregava 1,52 milhão de pes-
soas em 2018. Deste total, 845
mil estavam em empresas de
tecnologia, 287 mil em opera-
doras de telecomunicações e

385 mil em braços de TI de fir-
mas de áreas diversas.

Apesar de lucratividade
maior, o segmento de teleco-
municações é menos intensi-
vo em força de trabalho do
que o de firmas de tecnologia.
Ele foi responsável por quase
metade (49,7%) do
faturamento, mas empregou
13,6% das pessoas.

“Isso é normal porque
telecom é atividade de alto va-
lor agregado e intensivo em ca-
pital físico. Os grandes setores
empregadores são software e
serviços e o ‘in house’. Estes
geram a maior quantidade de
empregos e de alto valor agre-
gado”, explicou o presidente-
executivo da Brasscom, Sérgio
Paulo Galindo.

O resultado de 2018 signi-
ficou um aumento de 43 mil
postos de trabalho em relação
ao ano anterior. O saldo mar-
cou uma retomada após anos
anteriores. Em 2017, o resulta-
do havia sido praticamente es-
tável, com queda de 1 mil pos-
tos. Em 2016, o desempenho
foi de perda de 50 mil vagas.

A maior responsável pelo
superavit de empregos em
2018 foram as empresas de
tecnologia, mais especifica-
mente as de software, que ge-
raram 21 mil novas vagas. As
operadoras de telecomunica-
ções criaram 12 mil empregos
e as áreas de TI de outras com-
panhias, 3 mil.

Ranking

Tomando os dados mais

atualizados, relativos a 2017, o
Brasil ficou na 7ª colocação no
ranking mundial em volume de
recursos gerado por compa-
nhias de TIC. As nações na
ponta da lista foram: Estados
Unidos (R$ 4,2 trilhões), Chi-
na (R$ 1,7 trilhão), Japão (R$
904 bilhões), Reino Unido (R$
556 bilhões), Alemanha (R$ 512
bilhões), França (R$ 399 bi-
lhões) e Brasil (R$ 364 bilhões).

“Estamos em uma posição
relativamente confortável, não
tem grandes ameaças de ou-
tros países abaixo, mas
estamos bem distantes da Fran-
ça. O que tem sido dito pelas
empresas de fora é que o mer-
cado brasileiro é interessante,
elas querem investir”, disse
Galindo.

Perspectivas

O estudo da Brasscom pro-
jeta entre 2019 e 2022 investi-
mentos de R$ 345,5 bilhões no
que chamou de “tecnologias de
transformação digital”, com um
ritmo de crescimento ao ano de
19,3%. Dentre estas, o segmen-
to de Internet das Coisas deve
receber R$ 155,2 bilhões, os ser-
viços em nuvem, R$ 77,8 bi-
lhões, e coleta e análise de da-
dos (Big Data), R$ 61 bilhões.

Já os serviços envolvendo
tráfego de dados em alta velo-
cidade (banda larga) devem ser
objeto de investimentos de cer-
ca de R$ 396,8 bilhões no mes-
mo período. O crescimento ao
ano esperado de aporte de re-
cursos nesta área deve ser de
5,7%. (Agencia Brasil)
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Encalso Participações em Concessões S.A. 
CNPJ 21.262.638/0001-70

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRASDEMONSTRAÇÕES FINANCEIRASDEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 (Em milhares de Reais)

Demonstração do fluxo de caixa - método indireto para o exercício findo 
em 31 de dezembro de 2018 (Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outro forma)

As demonstrações financeiras completas e auditadas encontram-se à 
disposição dos Senhores acionistas e interessados na sede social da 
Companhia, bem como na página eletrônica da Comissão de Valores 

Mobiliários e em www.encalsoparticipacoes.com.br

DIRETORIA
Rodrigo Bhering Andrade - Diretor Presidente

Fábio Júnior Pereira Quintiliano - Diretor de Relações com Investidores
CONTADOR

Sérgio Lima Gabionetta - CRC 1SP167735/O-4

Ativo 2018 2017 Passivo 2018 2017
Circulante Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 212 5.110 Obrigações sociais e trabalhistas - 2 
Tributos a recuperar 310 211 Fornecedores 12 21 

  Obrigações fiscais 6 3 
Total do ativo circulante 522 5.321 Debitos com controladas 542 542 

Não circulante Obrigações por pagamento baseados em Ações 52.020 63.455 
Realizável a longo prazo Total do passivo circulante 52.580 64.023 
Créditos com partes relacionadas 256.180 256.180 Não circulante
Investimentos Obrigações por pagamento baseados em Ações 61.830 115.830 
Participação em controladas em conjunto 75.520 97.590 Patrimônio líquido

Capital social 45.001 45.001 
Reservas de capital 66.947 66.947 
Reserva de lucros 105.864 67.290 

  Total do patrimônio líquido 217.812 179.238 
Total do ativo 332.222 359.091 Total do passivo e patrimônio líquido 332.222 359.091 

Demonstração do resultado para o exercício 
findo em 31 de dezembro de 2018 

(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outro forma)
Despesas operacionais 2018 2017
Despesas gerais e administrativas (710) (630)

Resultado da equivalência patrimonial 75.520 82.650

Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos 74.810 82.020

Resultado financeiro (17.336) (34.388)

Resultado operacional antes dos tributos sobre o lucro 57.474 47.632

Imposto de renda e contribuição social - (205)

Lucro líquido do exercício 57.474 47.427
Demonstração do resultado abrangente

para o exercício findo em 31 de dezembro de 2018
(Em milhares de Reais)

Lucro líquido do exercício 57.474 47.427

Outros resultados abranentes - -

Total do resultado abrangente do exercício 57.474 47.427

Demonstração do valor adicionado para o exercício findo em 31 de 
dezembro de 2018 (Em milhares de Reais)

2018 2017

Insumos adquiridos de terceiros (637) (513)

Valor adicionado bruto (637) (513)

Resultado da equivalência patrimonial 75.520 82.650

Receitas financeiras 449 1.358

Valor adicionado recebido em transferência 75.969 84.008

Valor adicionado total a distribuir 75.332 83.495

Pessoal 31 54

Impostos, taxas e contribuições 42 268

Juros 17.785 35.746

Lucros do exercício 57.474 47.427

Distribuição do valor adicionado 75.332 83.495

Demonstração das mutações do patrimônio líquido para o exercício findo em 31 de dezembro de 2018 (Em milhares de Reais)
Reserva de lucros

Capital Reservas de Reservas Lucros Patrimônio
social capital de lucro acumulados líquido

Saldo em 31 de dezembro de 2016 45.001 66.947 29.656 - 141.604
Distribuição de dividendos - - - (10.000) (10.000)
Lucro líquido do exercício - - - 47.427 47.427
Constituição de reservas - - 37.634 (37.427) 207
Saldos em 31 de dezembro de 2017 45.001 66.947 67.290 - 179.238
Distribuição de dividendos - - - (18.900) (18.900)
Lucro líquido do exercício - - - 57.474 57.474
Constituição de reservas - - 38.574 (38.574) -
Saldos em 31 de dezembro de 2018 45.001 66.947 105.864 - 217.812

Fluxos de caixa das atividades operacionais 2018 2017
Lucro líquido do período 57.474 47.427
Ajustes por:
Resultado da equivalência patrimonial (75.520) (82.650)
Imposto de renda e contribuição social correntes - 205
Juros sobre ações resgatáveis 17.761 35.692
Caixa gerado nas operações (285) 674

Variações nos ativos e passivos
(Aumento) redução dos ativos
Tributos a recuperar (100) (62)

Aumento (redução) dos passivos
Obrigações tributárias 3 77
Fornecedores (9) 13
Obrigações sociais e trabalhistas (1) 1
Imposto de renda e contribuição social pagos - (78)

Caixa líquido proveniente das atividades 
operacionais (392) 625

Fluxo de caixa das atividades de investimento
Recebimento de dividendos 97.590 117.086
Mútuo com a controladora - 4.900
Caixa líquido proveniente das atividades de 
investimento 97.590 121.986

Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Ações preferenciais resgatáveis (63.990) (74.790)
Juros sobre ações resgatáveis (19.206) (40.097)
Pagamento de dividendos (18.900) (10.207)

Caixa líquido usado nas atividades de 
financiamento (102.096) (125.094)

Redução de caixa e equivalentes de caixa (4.898) (2.483)
Demonstração da redução do caixa e equivalentes 
de caixa

No início do exercício 5.110 7.593
No final do exercício 212 5.110

(4.898) (2.483)

17ª Vara Cível do Foro da Capital/SP Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo n° 0139978-66.2012.8.26.0100.
A Dra. Luciana Biagio Laquimia, Juíza de Direito da 17ª Vara Cível da Capital/SP, Faz Saber a REAL
SOCIEDADE PORTUGUESA DE SANTA MARIA, CNPJ/MF nº 01.599.092/0001-30, que BANCO
INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A atual razão social CCB BRASIL - CHINA CONSTRUCTION BANK
(BRASIL) MÚLTIPLO S/A lhe ajuizou ação de Execução de Título Extrajudicial, contra REAL SOCIEDADE
PORTUGUESA DE SANTA MARIA, JOSÉ EDUARDO N. GAMA ALBUQUERQUE, DIVA MARIA DO
NASCIMENTO GAMA ALBUQUERQUE e NIREIDE DO NASCIMENTO GAMA ALBUQUERQUE,
objetivando a quantia de R$ 3.095.693,37, referente à Cédula de Crédito Bancário nº 1129621-3, emitida em
01.02.2011, no valor de R$ 2.810.000,00, com vencimento final em 16.05.2016. 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. São Paulo, 06/02/2019. 08 e 09/05

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1033383-89.2013.8.26.0100
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 12ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São
Paulo, Dr(a). Daniel Serpentino, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) CELISMAR
RODRIGUES DA SILVA, Brasileiro, Divorciado, CPF 112.590.488-70, com endereço à
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1451, APTO 33, TB3, Cocaia, CEP 07130-000, Guarulhos
- SP SERGIO KAZUO TERUA, Brasileiro, Solteiro, CPF 113.251.228-07, com endereço
à Avenida Sapopemba, 4058, Sapopemba, CEP 03374-000, São Paulo - SP INTERGLOBAL
CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO, CNPJ 05.219.012/0001-25, com endereço à Rua
Gino Biondi, 50, Vila Jaboticabeira, CEP 12031-220, Taubaté - SP, que lhe foi proposta
uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A, alegando em síntese: para cobrança de R$14.395,30(05/2013)referente
ao saldo devedor da Cédula de Crédito Bancário- Empréstimo - Capital de Giro, emitida
em 03/10/2011, que tomou nº 003307783000000037309 (Operação nº
0778000003400300170) . Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para
que, no prazo de 3 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague(m)
o débito atualizado, acrescida(s) dos honorários advocatícios da parte exequente arbitrados
em 10% sobre o valor atualizado do débito, ocasião em que a verba honorária será reduzida
pela metade, ou em 15 dias, embargue(m) ou reconheça(m) o crédito do(a)(s) exequente(s),
comprovando-se o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários,
podendo requerer que o pagamento seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de
correção monetária e juros de 1% ao mês, sob pena de penhora e avaliação de bens.
Decorridos os prazos acima consignados, 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
21 de março de 2019.          B 09 e 10/05

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1018016-71.2017.8.26.0007
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de
São Paulo, Dr(a). Luiz Renato Bariani Pérez, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)
WELLINGTON SANDRO DE ABREU, Brasileiro, Casado, Mecânico, RG 35217260-5,
CPF 222.297.708-88, com endereço à Avenida Pedra Preta, 3, Vila Constanca, CEP
03755-010, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título
Extrajudicial por parte de Condominio Residencial Dez Aricanduva, alegando em síntese:
Os executados são legítimos proprietários do apartamento nº 24 do tipo B, localizado no
2º andar da Torre “2” do Condomínio ora Exequente, consoante a matrícula nº R.237.182
do 9º Oficial de Registro de Imóveis da Capital de São Paulo. Encontrando se o réu em
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO e INTIMAÇÃO, por EDITAL,
para que o executado proceda ao pagamento de (R$ 1.530,73 ) no prazo de 03 dias
corridos a partir da citação efetiva (art. 231, § 3º, e art. 829 do Código de Processo Civil),
e não da juntada desta aos autos. Fixo honorários advocatícios em 10% do valor do débito,
que serão reduzidos para 5% em caso de pagamento tempestivo no prazo supra (art. 827,
§ 1º, do Código de Processo Civil). O executado poderá, no prazo de 15 dias úteis: (a)
apresentar embargos à execução, mediante distribuição (art. 915 do Código de Processo
Civil); (b) proceder ao parcelamento do débito, providenciando o imediato depósito de 30%
do valor da dívida, incluindo custas, despesas processuais e honorários advocatícios ora
arbitrados em 10% do valor da dívida, podendo parcelar o restante em até seis vezes, com
correção monetária e juros mensais de 1% (art. 916 do Código de Processo Civil). NADA
MAIS.  B 09 e 10/05

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1014012-51.2018.8.26.0008
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de
São Paulo, Dr(a). Antonio Manssur Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a JCF DOS
SANTOS ME, CNPJ 05.488.901/0001-98, na pessoa do seu representante legal, que lhe
foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Eletropaulo
Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A, objetivando a condenação da ré no pagamento
de R$230.129,12 (Setembro/2018), corrigidos e acrescidos 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, referentes aos débitos das faturas de
fornecimento de energia elétrica do imóvel situado na Rua Antonio De Barros, 489 Tatuapé
São Paulo, instalação 44935692 e cliente 10372802. 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 20 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 23 de abril de 2019.          B 09 e 10/05

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0000894-
37.2019.8.26.0704 A MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional XV -
Butantã, Estado de São Paulo, Dra Mônica de Cassia Thomaz Perez Reis Lobo, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a FRANCISCO REY COTA, CPF 162.903.198-41, que a Ação
Monitória, em fase de cumprimento de sentença, requerida por Banco Bradesco S/A foi
julgada procedente, condenando o réu ao pagamento de R$ 114.732,78 (02/2018), corrigidos
monetariamente, bem como as custas, honorários advocatícios e demais cominações.
Estando o réu em lugar ignorado, expediu-se o EDITAL de INTIMAÇÃO, para que, em 15
dias, a fluir após os 20 dias supra, efetue o pagamento voluntário do débito, sob pena de
ser acrescido de multa no percentual de 10% e honorários advocatícios de 10% (art. 523,
§§ 1º e 3º do CPC). Transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo
de 15 dias para que a executada independentemente de penhora ou ova intimação, ofereça
sua impugnação (art. 525 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 21 de março
de 2019.          B 09 e 10/05

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião,
PROCESSO Nº 0028712-40.2013.8.26.0100 - 432/13. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª
Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Renata
Pinto Lima Zanetta, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Hormelia Guimaraes Zambianchi,
Eniel do Nascimento, Celso Alexandre Sobral, Antonio de Jesus, Frederico Guillermo
Zambiachi, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como
seus cônjuges e/ou sucessores, que Rosângela Martins ajuizou(ram) ação de
USUCAPIÃO, visando a titularidade de domínio do imóvel localizado na Rua José Ramiro
Sobrinho, 15, São Paulo - SP, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando
em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo
de 15 dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, apresentem 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. B 09 e 10/05

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE Prazo do Edital 20 DIAS. PROCESSO Nº 1020945-
60.2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Central Cível,
Estado de São Paulo, Dr(a). PAULA REGINA SCHEMPF CATTAN, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER CAPITAL SOLUÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME., CNPJ nº 09.222.512/0001-
77, na pessoa de seu representante legal, que PAULO JOSÉ CARVALHO DE TOLEDO
e DEBORAH LONGOBARDI DE TOLEDO lhe ajuizaram ação de Indenização por Dano
Moral e Material sob o Rito Sumário, objetivando o ressarcimento de R$ 82.694,81
decorrente pagamentos errôneos relativos aos serviços de contabilidade contratados e
indenização por danos morais, nos termos dos artigos 927 e 1.117 do C.Civil. Estando a
Ré em local ignorado, foi deferida a sua citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após
os 20 dias supra, conteste o feito, sob pena de presumirem se verdadeiros os fatos alegados
na inicial. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 28 de março de 2019.          B 09 e 10/05
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EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20DIAS.PROCESSO Nº 0707970-33.2012.8.26.0020 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara 
Cível,do Foro Regional XII-Nossa Senhora do Ó,Estado de São Paulo,Dr(a).Cláudia Barrichello,na forma da Lei,etc.FAZ SABER 
a(o) ROSEMARY CALDEIRA DA SILVA, Brasileiro, Rua Sao Candido, 1006, Vila Zat, CEP 02976-100, São Paulo - SP , que lhe 
foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de Daniel Barão, alegando em síntese: ajuizou ação de obrigação de 
fazer-rito comum, objetivando seja julgada procedente, obrigando a ré a promover a imediata transferência da titularidade do 
veículo para seu nome, sob pena de não o fazendo responder com o pagamento de multa moratória a ser arbitrada, suportando 
ainda o ônus da sucumbência. Estando a ré em lugar ignorado, expede-se edital de citação para que no prazo de 15 dias 
ofereça contestação, sob pena de serem aceitos os fatos, nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o edital 
afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 04 de maio de 2018.   [08,09] 

RICARDO NAHAT, Oficial do 14° Registro de Imóveis desta Capital, República Federativa
do Brasil, a requerimento do CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FAZ SABER, a todos que
o presente edital virem ou interessar possa que, ROGÉRIO CALDAS DE OLIVEIRA,
técnico eletric, eletron. e tele, RG nº 20.712.455-SSP/SP, CPF nº 130.166.408*13, e sua
mulher ELAINE CRISTINA DA SILVA DE OLIVEIRA, do lar, RG nº 17.582.520-8-SSP/
SP, CPF nº 269.814.098-44, brasileiros, casados no regime da comunhão parcial de bens
na vigência da Lei nº 6.515/77, domiciliados nesta Capital, residentes na Rua Padre
Jerônimo Vermin, nº 224, apartamento nº 45, bloco 05, Jardim Maria Estela, ficam intimados
a purgarem a mora mediante o pagamento referente a 06 (seis) prestações em atraso,
vencidas de 31/10/2018 a 30/03/2019, no valor de R$7.478,03 (sete mil, quatrocentos e
setenta e oito reais e três centavos), e respectivos encargos atualizado na data de hoje no
valor de R$7.595,13 (sete mil, quinhentos e noventa e cinco reais e treze centavos), que
atualizado até 10/06/2019, perfaz o valor de R$10.546,44 (dez mil, quinhentos e quarenta
e seis reais e quarenta e quatro centavos), cuja planilha com os valores diários para
purgação de mora está nos autos, cujo financiamento foi concedido pelo CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL, para aquisição do imóvel localizado na Rua Padre Jerônimo
Vermin, nº 224, e Avenida Marginal, apartamento nº 45, localizado no 4º pavimento do
Edifício Lírio, Bloco 05, e vaga indeterminada descoberta (nº 30 para efeito de identificação
e disponibilidade e registro), no estacionamento coletivo, ambos integrantes do Condomínio
Jardim das Flores, na Saúde – 21° Subdistrito, objeto de “Instrumento Particular de
Alienação Fiduciária em Garantia com Força de Escritura Pública” devidamente registrados
sob n° 13 nas matrículas nºs 80.666 e 80.667. 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. Ficam os devedores desde já advertidos
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, pela fiduciária,
do imposto de transmissão “inter vivos”, a averbação da consolidação da propriedade dos
citados imóveis 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, 03 de maio de
2019. O Oficial. 07, 08 e 09/05

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 01 MÊS. PROCESSO Nº 0213757-53.2009.8.26.0005 O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). CESAR
AUGUSTO FERNANDES, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 1) MARIA DE JESUS DOS SANTOS,
Brasileira, RG 286676746, CPF 148.178.268-19, e 2) LINDOLFO RIBEIRO DOS SANTOS, Brasileiro,
Casado, Segurança, RG 3771248-2, CPF 060.275.908-07 que lhes foi proposta uma ação de Procedimento
Comum Cível por parte de Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo-
CDHU, objetivando a Recisão de Termo de Adesão e Ocupação Provisória Com Opção de Compra, cumulada
com Reintegração de Posse do imóvel situado à Rua Vitória do Espírito Santo, 150 Bloco 4C Apto. 53C - Itaim
Paulista, São Paulo, nesta Capital, alegando que os requeridos descumpriram o contrato entabulado entre
as partes, abandonando o imóvel. A autora requereu a rescisão do contrato e a consequente reintegração de
posse. Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi deferida a CITAÇÃO, por EDITAL, para os
atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo
do presente edital, apresentem resposta. Não sendo contestada a ação, os réus serão considerados revéis,
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 02 de abril de 2019. 08 e 09/05

EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0011369-62.2012.8.26.0004. O MM. Juiz de
Direito da 2ª Vara Cível - Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr. Rodrigo de Castro Carvalho,
na forma da Lei, etc... FAZ SABER ao COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES SANTA
JULIA LTDA EPP, CNPJ 03.722.673/0002-24, na pessoa de seu representante legal e à SANDRA APARECIDA
IANILLI DOS SANTOS, CPF 116.079.328-06, que lhes foi ajuizada Ação de Cobrança pelo HSBC BANK
BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO, objetivando a procedência da ação e a condenação das Rés ao pagamento
de R$ 13.984,84, referentes aos contratos de Conta Corrente e Desconto de Cheques nºs 3071394448,
3071328290, 3071685262 e 3071601760, atualizados até 18/06/2012; valor esse que deverá ser atualizado até
o pagamento, acrescido de juros, demais cominações contratuais, custas processuais e honorários advocatícios.
A corré pessoa física é devedora solidária somente do Contrato de Desconto de Cheques, no valor de R$
9.641,04. Encontrando-se as Rés em lugar ignorado e incerto foi deferida 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, contestem 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.    08 e 09/05

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1003770-36.2014.8.26.0020 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dr(a).
Fernanda Mendes Simões Colombini, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ERISVALDO BATISTA DE
QUEIROS, Brasileiro, CPF 213.297.408-07, com endereço à Rua Barra da Forquilha, S/N E OU N30, Viela
1 pt/40503, Jardim Vivan, CEP 02993-000, São Paulo - SP , que lhe foi proposta uma ação de Procedimento
Comum por parte de Banco Bradesco S/A, alegando em síntese: objetivando a procedência da ação e a
condenação do Réu ao pagamento de R$ 55.087,16, referente ao contrato de Crédito Parcelado nº 2220986683,
atualizado até 08/04/2014, 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 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 30 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. Dado e passado nesta cidade de São
Paulo, aos 10 de dezembro de 2018. 08 e 09/05

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1012021-55.2018.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 1ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Samira de Castro Lorena, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a PAULO AKIO KAWAMURA (CPF 095.303.598-02) que Rental Line Locadora Ltda lhe ajuizou
ação de Cobrança, de Procedimento Comum, objetivando a quantia de R$ 4.031,92 (julho de 2018), decorrente das
Faturas/Documentos n° 080448, 080624, 081034, 081231 e 081451. Estando o requerido 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, o requerido será considerado
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
08 e 09 / 05 / 2019.

Edital de Intimação. Prazo de 20 dias. Processo Digital nº 0069644-31.2017.8.26.0100. A Dra. Lúcia Caninéo
Campanhã, MM. Juíza de Direito da 6ª Vara Cível Foro Central/SP, na forma da Lei, etc... FAZ SABER a
RIMAL CONFECÇÕES LTDA, CNPJ 10.730.172/0001-74, na pessoa do seu representante legal e ao
GEORGES KALIM YOUSSEF, CPF 214.418.518-28 que o HSBC Bank Brasil S/A Banco Múltiplo lhes
ajuizou Ação de Conhecimento, julgada procedente e ora em fase de Cumprimento de Sentença. Estando os
executados em lugar ignorado e incerto foi deferida a INTIMAÇÃO por EDITAL, para no prazo de 15 dias, úteis
a fluir após os 20 dias supra, efetuem o pagamento do débito no valor de R$411.751,03, devidamente atualizado,
sob pena do débito ser acrescido de multa de 10% e de honorários de advogado de 10%. Ficam cientes que
nos termos do artigo 525 do CPC, transcorrido o prazo supra sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo
de 15 dias para que independentemente de penhora ou nova intimação, apresentem, nos próprios autos, sua
impugnação. Será o presente edital por extrato, publicado na forma da lei. 08 e 09/05

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº
0053555-40.2011.8.26.0100 - 1222/11./O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro
Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Luiz Gustavo Esteves, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a(o) Maria
Alice Jardim Pereira, Adalberto Pinto  Buranti, Ruy Pinto, Iolanda Rodrigues Pinto, Nelson Nobre de Paula
Cruz, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou
sucessores, que Luiz Carlos Castanho e Thais Andrezani Castanho ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO,
visando a titularidade de domínio do imóvel localizado na Rua Luiz Carlos Gentile de Laete, 1898, São Paulo
- SP, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para
citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias,
apresentem 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. 08 e 09/05

RL LEILÕES GESTOR DE LEILÕES, através do Leiloeiro contratado SAMI RAICHER - Leiloeiro Oficial,
inscrito na JUCESP.930, com endereço comercial na Alameda Lorena, 800 sala 1504, Jardim Paulista, São
Paulo/SP, devidamente autorizado pela credora fiduciária LAUSANNE INCORPORADORA LTDA., empresa
devidamente inscrita no CNPJ n.º 09.280.703/0001-95, com sede na Alameda Jauaperi, 299 – Moema, São
Paulo - SP – CEP: 04523-010, nos termos do Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda, de
Financiamento Imobiliário, de Alienação Fiduciária em Garantia e Outros Pactos, datado de 19/02/2013,
aditado em 11/06/2018, devidamente registrado e averbado sob nº R4 e Av. 09, na matrícula nº 209.096, no qual
figuram como fiduciantesANA PAULA GONÇALVES BORGES, brasileira, casada, instrumentadora, portadora
da Cédula de Identidade com RG nº 33.398.863-2-SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 303.393.998-80 e, LUIZ
ANTONIO RIBEIRO BORGES, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade com RG
nº 27.319.997-3-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 167.786.478-84, ambos residentes e domiciliados na
Avenida Padre Arlindo Vieira, nº 2772, apto 73, Bloco A, Jardim Vergueiro, São Paulo/SP, CEP: 04297-000,
levará à PÚBLICO LEILÃO, de modo presencial e on-line no site www.raicherleiloes.com.br ,  nos termos da
Lei nº. 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 27/05/2019 às 11h00min, no escritório do leiloeiro sito á
Alameda Lorena 800, Sala 1504, Jardim Paulista – São Paulo/SP em PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo
igual ou superior à R$820.594,93 (oitocentos e vinte mil e quinhentos e noventa e quatro reais e noventa e três
centavos) o imóvel abaixo descrito e caracterizado com propriedade consolidada em nome dos credores
fiduciários, constituído por IMÓVEL: Apartamento nº 264, localizado no 26º andar da TORRE A –
EDIFÍCIO BOTÂNICA, integrante do CONDOMÍNIO GRAN VILLAGE CLUB, situado na Avenida Padre
Arlindo Vieira nº 214, na Saúde – 21º Subdistrito, com as áreas reais: privativa total de 85,000m2, uso comum
69,389m2, total edificada 154,389m2, coeficiente de proporcionalidade 0,0034565 e fração ideal no terreno
18,875m2, sendo que na área comum, incluída 02 vagas individuais e indeterminadas sujeita a manobrista na
garagem coletiva, localizada no térreo, 1º ou 2º subsolos. OBSERVAÇÃO: IMÓVEL OCUPADO,
DESOCUPAÇÃO POR CONTA DO ADQUIRENTE NOS TERMOS DO ART. 30 DA LEI nº 9.514/97; Caso
não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o dia 07/06/2019 às 11h00min, no mesmo local,
a realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$181.372,78 (cento e oitenta e
um mil e trezentos e setenta e dois reais e setenta e oito centavos) e, neste será aceito o maior lance oferecido
ao imóvel, desde que igual ou superior a somatória do valor da dívida reajustada até aquela data, acrescidas
das despesas, dos encargos legais e contratuais, dos tributos, das despesas condominiais eventualmente em
aberto, inclusive do imposto de transmissão recolhido para a consolidação da propriedade, despesas com
edital e leilão; o bem será vendido, observada a Convenção de Condomínio vigente no condomínio onde situa-
se o imóvel relacionado, a quem maior lance oferecer, pelo valor maior ou igual o estipulado para o imóvel,
reservando-se ao comitente vendedor, o direito de retirar, liberar ou não o bem pelo maior preço alcançado
por intermédio do leiloeiro. A venda será efetuada “ad corpus” e no estado de conservação que se encontra.
O interessado deverá efetuar o pagamento do arremate à vista e, a comissão do leiloeiro correspondente é
5% sobre o valor do arremate à vista no ato do leilão. Os interessados em participar do leilão de modo on-line,
deverão se cadastrar no site www.raicherleiloes.com.br e se habilitar acessando a página deste leilão,
clicando na opção HABILITE-SE, com antecedência de até 01 (uma) hora, antes do início do leilão presencial,
não sendo aceitas habilitações após esse prazo. O envio de lances on-line se dará exclusivamente através do
site www.raicherleiloes.com.br, respeitado o lance inicial e o incremento mínimo estabelecido, em igualdade
de condições com os participantes presentes no auditório do leilão de modo presencial, na disputa pelo lote
do leilão. O proponente vencedor por meio de lance on-line terá prazo de 24 horas depois de comunicado
expressamente, para efetuar o pagamento da totalidade do preço e da comissão do leiloeiro, conforme edital.
No caso de não cumprimento da obrigação assumida, no prazo estabelecido, estará o proponente sujeito a
sanções e a responsabilização por perdas e danos. Em caso de acordo ou arrematação com direto de
preferência, o fiduciante ficará obrigado á pagar a comissão do leiloeiro no importe de 5% do valor ofertado/
acordado. A total responsabilidade deste leilão, bem como valores, datas e produto é de total responsabilidade
do comitente vendedor, isentado o leiloeiro e a organização de leilões de quaisquer responsabilidades. As
demais condições obedecerão ao que regula o Decreto nº. 21.981 de 19 de outubro de 1.932 com as alterações
introduzidas pelo decreto nº. 22.427 de 1º de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial
- Informações (11) 3099-0483 ou e-mail do Leiloeiro: raicher@gmail.com. 09,16 e 24/05/19

Edital de Intimação. Prazo: 20 dias. Processo nº 0002283-02.2019.8.26.0011. O Dr. Paulo Henrique Ribeiro Garcia,
Juiz de Direito da 1ª Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros/SP, Faz Saber a Filippo Ferrantelli (CPF. 232.049.028-
03), que a ação de Cobrança, de Procedimento Comum, ajuizada por Banco Bradesco S/A, sucessor por incorporação
do Banco HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo, foi julgada procedente, condenando-o ao pagamento da quantia
de R$ 258.616,51(março de 2019). Estando o executado em lugar ignorado, foi deferida a intimação por edital, para
que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, efetue o pagamento, sob pena de incidência de multa de 10%, pagamento
de honorários advocatícios fixados em 10% e expedição de mandado de penhora e avaliação. Fica a parte executada
advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo
de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos,
sua impugnação. Será o presente, afixado e publicado na forma da lei.                                      09 e 10 / 05 / 2019.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0034447-31.2011.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 1ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Fernanda Rossanez Vaz da Silva, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) DISPHOL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA. EPP, CNPJ
07.911.934/0001-24 e SIDENIR DOS SANTOS CARDOSO, RG 10.350.893-4, CPF 059.560.068-97, que lhes foi
proposta uma ação de Monitória por parte de Banco Bradesco S/A, alegando em síntese: Cobrança da quantia de
R$ 50.000,00 representada por empréstimo concedido através de limite de crédito vencendo o prazo para o respec-
tivo pagamento. Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO, por EDITAL,
para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 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, sob pena de revelia, constituindo-se de pleno direito o título executivo
judicial, convertendo-se o mandado inicial em executivo. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel,
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 28 de fevereiro de 2019.  09 e 10 / 05 / 2019.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000011-44.2017.8.26.0704. A MMa. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível,
do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, Dra. Monica Lima Pereira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a MIL MAQUINAS
TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM - ME, CNPJ 23.241.068/0001-68, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título
Extrajudicial por parte de Banco Bradesco S/A, objetivando a quantia de R$ 17.894,81 (junho de 2017), representada pelo
Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças n° 10221226. Estando a executada em lugar ignorado, expede-
se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida
pela metade, ou em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da
execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas
de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de penhora de bens e sua avaliação. Decorridos os prazos
supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital, por extrato, afixado
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 24 de abril de 2019. 09 e 10 / 05 / 2019.

   

 

EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL E NOTIFICAÇÃO 
- ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 

ROBERTO LOMBARDI DE BARROS, brasileiro, casado, profissão, portador do RG nº 10.265.706-3 e inscrito no CPF nº 
083.885.308-01, com endereço Rua Frederic Chopin, Nº 210, 17º andar, São Paulo/SP, doravante denominado 
COMITENTE, torna público, para conhecimento dos interessados, que se acha aberto, leilão para alienação do imóvel de 
sua propriedade, relacionado no Anexo I, parte integrante deste Edital. O leilão será regido pelas normas e disposições, 
consignadas neste Edital e regras aplicáveis de Direito Privado. O leilão terá início a partir da data da liberação do imóvel 
no site, com início no dia 10/05/19, a partir das 14:00 horas e será realizado de modo on-line através do portal 
www.leiloesgold.com.br, estando a cargo do Leiloeiro Oficial, Sr. Uilian Aparecido da Silva, matriculado na JUCESP sob nº 
958, com escritório à Rua Peixoto Werneck, 330, Arthur Alvim, São Paulo/SP, CEP: 03568-060. 1. OBJETO 1.1. 

contendo uma área privativa coberta de 355,20m²; área privativa de vagas de garagem (correspondente a 5 vagas) 
de 56,99m²; área total de 412,19m²; área comum coberta de 144,58m²; área comum descoberta de 102,59m²; área 
total comum de 247,17m²; perfazendo a área total de 659,36m²; correspondendo-lhes uma fração ideal no terreno 

garagem localizada no 1º subsolo do edifício, com auxílio de manobrista, além do deposito nº 24 do mesmo 
. 1.2. O imóvel 

encontra-se ocupado e há fotos. 2. DAS DATAS E LANCE MÍNIMO. 2.1. Por se tratar de alienação fiduciária, o lance 
mínimo em PRIMEIRO LEILÃO não pode ser abaixo do valor avaliado de R$ 2.856.774,88 (dois milhões, oitocentos e 
cinquenta e seis mil, setecentos e setenta e quatro reais e oitenta e oito centavos), com início no dia 10/05/19, a partir das 
14:00 horas até o dia 14/05/19, às 14:00 horas. 2.2. E conforme informado pelo COMITENTE, em SEGUNDO LEILÃO, 
fica fixado o valor de lance mínimo em R$ 2.360.706,08 (dois milhões, trezentos e sessenta mil, setecentos e seis reais e 
oito centavos), com inicio no dia 14/05/19, a partir das 14:01 horas até o dia 17/05/19, às 14:00 horas. 3. DA 
HABILITAÇÃO 3.2. Os interessados em participar do leilão, deverão se cadastrar no site www.leiloesgold.com.br e se 
habilitar acessando a página deste leilão, clicando na opção HABILITE-SE. 4. DOS LANCES  4.1. O envio de lances se 
dará exclusivamente através do site www.leiloesgold.com.br, respeitado o lance inicial e o incremento mínimo 
estabelecido, em igualdade de condições com os participantes presentes na sala do leilão presencial, na disputa pelo lote 
do leilão.  4.2. O proponente vencedor por meio de lance on-line terá prazo de 24 horas depois de comunicado 
expressamente, para efetuar o pagamento da totalidade do preço e da comissão do leiloeiro, conforme edital. No caso do 
não cumprimento da obrigação assumida, no prazo estabelecido, estará o proponente, sujeito a sanções de ordem judicial, 
a título de perdas e danos. 5. CONDIÇÕES DE VENDA 5.1. O imóvel será vendido a quem maior lance oferecer, em 
moeda nacional, em leilão de modo on-line, obedecidas às condições deste edital, reservando-se aos COMITENTES, o 
direito de liberar ou não o imóvel, pelo maior preço alcançado, bem como, retirar, quando for o caso, de acordo com seu 
critério ou necessidade, por intermédio do leiloeiro. 5.2. Os interessados na aquisição do imóvel, previamente à 
apresentação de lances, deverão ler atentamente todas as condições estabelecidas neste edital, bem como verificar o 
imóvel in loco, pois não poderão alegar posteriormente, qualquer desconhecimento, acerca de suas características ou do 
estado de conservação do imóvel adquirido. 5.3. A venda será celebrada em caráter "AD CORPUS", ou seja, as áreas 
mencionadas nos editais, catálogos e outros veículos de comunicação e divulgação deste leilão, são meramente 
enunciativas, não cabendo ao adquirente, por conseguinte, exigir complemento de áreas, reclamar de eventuais mudanças 
nas disposições internas dos cômodos do imóvel apregoado, ou alegar desconhecimento das condições, características e 
estado de conservação, não lhes sendo possível pleitear, a rescisão do contrato ou abatimento proporcional do preço, em 
qualquer hipótese. 5.4. Todos os débitos incidentes sobre o imóvel, que tenham fato gerador a partir da data da realização 
do leilão, serão de exclusiva responsabilidade do arrematante. 5.5. Os interessados deverão cientificar-se previamente, 
das restrições impostas pela legislação municipal, estadual ou federal, aplicáveis ao imóvel, no tocante às restrições de 
uso do solo ou zoneamento, e ainda, das obrigações e dos direitos, decorrentes das convenções e especificações de 
condomínio, quando for o caso, às quais, estarão obrigados a respeitar, por força da arrematação do imóvel.  5.6. Os 
lances serão ofertados em moeda corrente nacional, obedecidas às condições deste edital. 5.7.Somente serão aceitos, 
lances realizados por pessoas físicas ou jurídicas, regularmente constituídas e com personalidade jurídica própria. 5.8. Os 
interessados, se pessoa física, deverão portar documentos para identificação (RG e CPF). Menor de 18 anos, só poderá 
adquirir imóvel, se emancipado ou assistido, por seu representante legal. 5.9. Se pessoa jurídica, os representantes 
deverão estar munidos de cópias autenticadas do CNPJ, Estatuto ou Contrato Social e alterações, onde conste, a forma 
de representação da empresa. 5.10. Outros documentos poderão ser solicitados pelo COMITENTE, para fins de 
concretização da transação. 5.11. A representação por terceiros, deverá ser feita por procuração com poderes especiais 
para o ato. 6. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO - 6.1. O pagamento deverá ser feito por meio de TED (Transferência 
Eletrônica Disponível) em conta corrente a ser indicada ou cheque de emissão do arrematante, nominal ao COMITENTE, 
em conformidade com a condição abaixo. 6.2. O pagamento deverá ser feito à vista, não sendo aceito parcelamento ou 
financiamento. 7. COMISSÃO DE LEILOEIRO - 7.1.O arrematante, além do pagamento total do preço do negócio no ato 
da arrematação, pagará também ao LEILOEIRO, a quantia correspondente a 5% (cinco por cento), do valor total do 
arremate, a título de comissão. 8. FORMALIZAÇÃO: ESCRITURA - 8.1. A alienação do imóvel será formalizada por meio 
de Escritura pública de Venda e Compra.  8.2. O COMITENTE deverá lavrar o competente instrumento de formalização da 
alienação, em até 30 (trinta) dias, contados da data do leilão, conforme subitem 7.1, quando não houver pendência 
documental de responsabilidade do arrematante, indicada no texto do lote. 8.3. O competente Instrumento Aquisitivo será 
firmado com o arrematante, cujo nome constar da Ata e Recibo de Arrematação, somente admitida sua substituição, por 
cessão de direitos, na forma da lei, com prévia análise e aprovação por parte do COMITENTE. 8.4. OCOMITENTE se 
obriga a fornecer ao arrematante, ficha de matrícula do imóvel, atualizada e com negativa de ônus e alienações; 
comprovante de pagamento da última parcela do IPTU, sob suas responsabilidades, e, demais certidões exigidas por lei. 
8.5. Serão de responsabilidade do arrematante, todas as providências e despesas necessárias, à transferência do imóvel, 
tais como: ITBI  Imposto de transmissão de bens imóveis, escrituras, registros, foro e laudêmio (quando for o caso), e 
demais taxas. A escolha do tabelião de notas, responsável pela lavratura da escritura pública, caberá exclusivamente ao 
COMITENTE. 9. SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO - 9.1. Ocorrendo a sustação do cheque dado em 
pagamento, ou devolução por insuficiência de fundos, desfar-se-á a venda e o arrematante, deverá pagar 20% (vinte por 
cento), a título multa, sobre o valor do arremate, que será cobrado por via executiva, como dívida líquida e certa, nos 
termos do art. 580, do Código de Processo Civil, corrigida monetariamente, até o efetivo pagamento, sem prejuízo das 
perdas, danos e lucros cessantes e do Processo Criminal (art. 171, inciso VI, do Código Penal). 9.2. A falta de utilização 
pelo COMITENTE, de quaisquer direitos ou faculdades, que lhes concede a lei e este edital, importa não em renúncia, mas 
em mera tolerância ou reserva, para fazê-los prevalecer, em qualquer outro momento ou oportunidade. 10. DISPOSIÇÕES 
GERAIS - 10.1. A posse direta ou indireta do imóvel será transmitida ao arrematante, depois de liquidado o pagamento 
total do preço do negócio e assinatura do instrumento aquisitivo. 10.2. Todas as despesas e encargos, de qualquer 
natureza, relativas a eventuais pendências ou ônus, administrativos ou judiciais, necessárias para a liberação ou 
desocupação dos imóveis, quando for o caso, correrá por conta do arrematante.  10.3. Eventuais pedidos de 
esclarecimento deverão ser solicitados pelo tel. - (11) 2741-9515, ou por escrito, via e-mail  contato@leiloesgold.com.br, 
ao leiloeiro, sediado à Rua Peixoto Werneck, 330, Arthur Alvim, São Paulo/SP, CEP: 03568-060. 10.4. As demais 
condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as alterações introduzidas pelo 
Decreto n.º 22.427 de 1.º de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

    

  

    

  
  
  
  

  

  
  
  
  

  

  
  
  

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 


