Jornal O DIA SP

IMARIBO S/A - INDÚSTRIA E COMÉRCIO
CNPJ/MF: 76.486.463/0001-77 / NIRE: 4130001199-1
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os Srs. Acionistas da Imaribo S/A - Indústria e Comércio, para
se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária (AGE) a ser realizada às 10h00, do dia
27/01/2022, na sede social da Companhia, localizada na Rua Alfred Nobel, 635, CIC,
Curitiba/PR, a fim de deliberarem sobre a proposta para alteração do artigo 3º. do
Estatuto Social visando incluir as seguintes atividades no objeto social da companhia:
(i) industrialização, comércio, importação e exportação de papel, celulose, cartões,
embalagens, pasta de madeira e seus correlatos, derivados e semi-produtos em
geral; (ii) produção e comercialização de corretivos de acidez de solo e (iii) geração
de comercialização de energia elétrica. Curitiba, 17 de janeiro de 2022.
Diretor Superintendente - Paulo Roberto Pizani

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0012018-21.2021.8.26.0001 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). ADEVANIR
CARLOS MOREIRA DA SILVEIRA, na forma da Lei. FAZ SABER a(o) PATRI CONSTRUÇÕES LTDA, e
CONVIVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ 07.437.149/0001-81, que RODRIGO
KARPAT SOCIEDADE DE ADVOGADOS moveu uma ação ora em fase de Cumprimento de Sentença
objetivando o recebimento de R$ 7.156,23 (Ago/2021). Encontrando-se os executados em lugar incerto e não
sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que,
no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia
supra, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios
de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo
525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, iniciase o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação,
apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de Dezembro de 2021. Eu,
Ricardo Ramon Rivarolli, Coordenador, conferi.
19 e 20/01

C O M A R C A D E S Ã O PAULO - FORO CENTRAL - 6ª VARA CÍVEL - Praça João
Mendes s/nº - 6º andar - salas nºs 627/629 - Centro - CEP 01501-900 - Fone:
2171.6090 - São Paulo-SP - E-mail: sp6cv@tjsp. j u s.br - E D I TA L de CITA Ç Ã O Prazo de 20 dias - Processo nº 1017848-81.2017.8.26.0100. O MM. Juiz de
Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. FABIO
COIMBRA JUNQUEIRA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a PM AUTOS COMÉRC I O D E V E Í C U L O S LT DA . - P L A Z A M E G A S TO R E , C N P J 1 8 . 0 0 9 . 5 8 2 / 0 0 0 1 - 8 7 ,
RAFAEL FRANCISCO GOMES, CPF 312.244.758-44 e a FERNANDA GONCALVES
SANCHEZ, CPF 304.585.718-30, que EDGAR ROBERTO LEITE e VALÉRIA NUNES
PIRES ajuizou-lhes ação de PROCEDIMENTO COMUM, também em face do
BANCO PAN.S.A. e de ELAINE APOLINÁRIO, visando a anulação da simulação
do contrato de compra e vendada corré Elaine com a ré ora citanda e da
simulação do financiamento com o Banco Pan S.A., referente ao veículo Ford/
Ecosport, cor branca, com a transferência da propriedade desta aos autores e
a condenação em danos morais, além de custas, honorários e demais cominações,
alegando ser vítimas de engodo pela ré, que não cumpriu a confirmação firmada.
À causa deu-se o valor de R$ 20.000,00. Estando os correqueridos em lugar
ignorado, expede-se EDITA L para que, no prazo de 15 dias úteis, após o prazo
supra, CONTESTEM a ação, sob pena de serem aceitos verdadeiros os fatos
narrados pela autora, nomeando-se CURADOR ESPECIAL em caso derevelia.
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 dezembro de 2021.
19

e 20/01

Edital de 1º e 2º Leilão dos DIREITOS e obrigações decorrentes do compromisso de venda e compra do bem imóvel e para intimação dos
executados CARLOS ALBERTO MANTOVANI (CPF nº 642.188.058-49, RG nº 7.285.056-SSP/SP) e sua esposa LENI JUSSARA
FERNANDES MANTOVANI (CPF nº 636.324.548-68, RG nº 6.372.235-SSP/SP); a TITULAR DE DOMINIO GAFISA PARTICIPAÇÕES
S.A (CNPJ.34.177.279/0001-03); e demais interessados, expedido nos autos da ação de PROCEDIMENTO COMUM, ora em fase de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PROCESSO 0105078-70.2006.8.26.0002, requerida por CONDOMÍNIO VILA DO ROSSIO
(CNPJ.00.605.464/0001-21). O Dr. FABRÍCIO STENDARD, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do Foro Regional II  Santo Amaro/SP, na
forma da lei, etc., nos termos do Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ SABER levará a leilão o bem abaixo descrito, através do portal de leilões
on-line da Argo Network Leilões www.argonetworkleiloes.com.br, através do leiloeiro oficial PHILLIPE SANTOS IÑIGUEZ OMELLA,
JUCESP nº960, em condições que segue: BEM: Os DIREITOS que os executados possuem decorrente do compromisso de compra e venda
do seguinte Imóvel: Casa nº 58, do tipo 2, com frente para a via de circulação interna 1, integrante do VILA DO ROSSIO, com entrada
pela Rua Nossa Senhora do Bom Conselho, nº 853, no loteamento Morumbi Sul, 29º Subdistrito  Santo Amaro, com a área privativa real
de 154,11m2 e a área comum de 114,61m2, perfazendo a área total de 268,72m2, correspondendo-lhe uma fração ideal de 1,635666%
no terreno condominial e um terreno de uso exclusivo de 130,90m2. Referido empreendimento foi submetido ao regime de condomínio
conforme o registro nº 11 feio na matrícula nº 253.473. Contribuinte nº 168.320.0004-8/0005-6 em área maior, Matricula 268.480 no
11º CRI/SP. Consta conforme R.6, penhora dos direitos sobre o bem, nos autos 00.006796-4, ação de cobrança, em tramite na 7ª Vara
Cível de Santo Amaro/SP, movida pelo Condomínio Vila do Rossio; conforme Av.7, registro da penhora exequenda; AVALIAÇÃO:
R$506.000,00 em Setembro/2018; AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$608.154,40 em Novembro/2021; DÉBITO EXEQUENDO: R$848.593,65
em Novembro/2021; Obs - 1: Não foi possível a consulta de eventuais débitos de IPTU e na dívida ativa, tendo em vista que
na matricula do imóvel consta somente o número do contribuinte em área maior; Obs  2: Conforme Assembleia Geral
realizada pelos condôminos do edifício autor, foi decidido que o valor mínimo da arrematação é de R$480.000,00, e caso
haja débito de condomínio remanescente, esse não será de responsabilidade do arrematante. DATAS DOS LEILÕES  1º leilão,
que terá início no dia 26 de Janeiro de 2022, às 14:00 horas, encerrando-se no dia 31 de Janeiro de 2022, às 14:00 horas, e, para
eventual segundo leilão, que seguir-se-á sem interrupção, encerrando no dia 21 de Fevereiro de 2022, às 14:00 horas; CONDIÇÕES DE
VENDA  Será considerado arrematante aquele que der lance igual ou superior a avaliação (1º leilão) ou aquele que der lance de valor igual
ou superior a 60% do valor da avaliação (2º leilão). Caso não haja propostas para pagamento à vista, serão admitidas propostas escritas
de arrematação parcelada, necessário sinal não inferior a 25% do valor da proposta, e o restante em até 30 meses, mediante correção
mensal pelo índice do E. TJ/SP, prevalecendo a de maior valor, que estarão sujeitas a apreciação pelo MM. Juízo da causa (Art. 891, Par.
Único, Art. 895, § 1º, § 2º, § 7º e § 8º do NCPC). PAGAMENTO  O preço do bem arrematado deverá ser depositado através de guia de
depósito judicial do Banco do Brasil S.A. através do site www.bb.com.br, no prazo de até 24 horas da realização do leilão. Em até 5 horas
após o encerramento do Leilão, cada arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito (Art. 884, IV do NCPC). COMISSÃO
DO LEILOEIRO  5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação (não incluso no valor do arremate), e deverá ser paga mediante
DOC, TED ou depósito em dinheiro, no prazo de até 01 (um) dia útil a contar do encerramento do leilão na conta a ser informada pelo Leiloeiro
Oficial. DO CANCELAMENTO DO LEILÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DO EDITAL: Caso o leilão seja cancelado após a publicação do edital,
especialmente em razão de acordo entre as partes ou pagamento da dívida, será devido o reembolso das despesas suportadas pelo leiloeiro,
que serão pagas pela parte requerida ou àquele que der causa ao cancelamento. DÉBITOS e OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE 
Eventuais débitos de IPTU/ITR e demais taxas e impostos até a data do leilão serão pagos com o produto da venda, mediante apresentação
de extrato pelo arrematante ao MM. Juízo da causa (Art. 130, Par. Único do CTN). Os débitos de natureza hipotecária seguirão o disposto
no artigo 1499, inciso VI, do C.C., ou seja, será extinto, desde que o credor tenha sido devidamente notificado/cientificado. O bem será
alienado no estado de conservação em que se encontra, sendo a verificação de documental, de gravames/credores e de área de
responsabilidade do arrematante, que será responsável pela eventual regularização que se faça necessária. Os atos necessários para a
expedição de carta de arrematação, registro, ITBI, imissão na posse e demais providências serão de responsabilidade do arrematante (Art.
901, caput, § 1º e § 2º e Art. 903 do NCPC). Os valores de avaliação e débitos serão atualizados até a data da efetiva praça. Em caso
de inadimplemento, tal informação será encaminhada ao MM. Juízo competente para a aplicação das medidas legais cabíveis. DÚVIDAS
E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Oficio onde estiver tramitando a ação, ou ainda, pelo telefone (11)2338-0211 e e-mail:
phillipe@argoleiloes.com.br. Para participar acesse www.argonetworkleiloes.com.br. Ficando os executados, a TITULAR DE
DOMINIO GAFISA PARTICIPAÇÕES S.A (CNPJ.34.177.279/0001-03); e demais interessados, INTIMADOS das designações supra,
caso não sejam localizados para a intimação pessoal. Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO JUDICIAL ELETRÔNICO DE BEM(NS) IMÓVEL(IS), BEM COMO PARA
INTIMAÇÃO DO(A)(S) EXECUTADO(A)(S): ELLUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA,
CNPJ 02.817.682/0001-55, na pessoa de seu representante legal; do(a)(s) eventual(is) sucessor(a)(es)/
ocupante(s) do(s) imóvel(is) e demais interessados, expedido no PROCESSO DIGITAL Nº 105889853.2018.8.26.0100, AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por CONDOMÍNIO
EDIFÍCIO VILLAGIO MOOCA, CNPJ 03.057.979/0001-22. O(A) MM(ª). Juiz(a) de Direito da 19ª Vara Cível
do Foro Central/SP, Dr(a). Inah de Lemos e Silva Machado. FAZ SABER aos que o presente EDITAL virem
ou dele conhecimento tiverem e interessar possa que o leiloeiro público: LUIZ CARLOS LEVOTO, JUCESP
Nº 942, gestor do sistema de alienação judicial eletrônico: www.leilaoinvestment.com.br, levará a leilão
judicial eletrônico o(s) bem(ns) imóvel(is) abaixo descrito(s), em condições que se seguem: DO BEM
IMÓVEL: O APARTAMENTO Nº 608 - TIPO, LOCALIZADO NO 6º ANDAR OU 9º PAVIMENTO DO
EDIFÍCIO VILLAGIO MOOCA, situado na Rua Dias Leme n° 11, no 33º Subdistrito - Alto da Mooca/SP, com
a área útil de 79,340m², área comum de 21,907m², área total de 101,247m², correspondendo-lhe a fração ideal
do terreno de 0,005742. CONTRIBUINTE 028.020.1416-1. MATRÍCULA Nº 179.679, DO 7º CARTÓRIO DE
REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO PAULO. DOS ÔNUS: 1-) Av.5 - PENHORA Exequenda; 2-) Contribuinte
028.020.1416-1: Há débitos de IPTU – Exercício 2021: R$1.100,20. Há débitos de IPTU 2006, 2007, 2009,
2010: VALOR TOTAL DAS DÍVIDAS EM ABERTO: R$ 14.181,02 (com os encargos), todos na situação de
ajuizados e na posição “em aberto. DO VALOR ATUALIZADO DAAVALIAÇÃO: R$ 511.869,60 (até novembro/
2021, a ser atualizado à época do leilão). DO VALOR ATUALIZADO DOS DÉBITOS, referentes às unidades
608, 1405 e 1804 (conf. inicial): R$ 126.360,59 (até novembro/2021, a ser atualizado à época do leilão). DAS
DATAS DOS LEILÕES: O 1º Leilão começará em 01/02/2022, às 11h15min e terminará em 04/02/2022, às
11h15min. O 2º Leilão começará em 04/02/2022, às 11h16min e terminará em 25/02/2022, às 11h15min. DAS
CONDIÇÕES DE VENDA: Será considerado arrematante aquele que der lance igual ou superior ao valor
da avaliação (1º leilão) ou aquele que der lance de valor igual ou superior a 50% do valor da avaliação,
atualizado monetariamente pelos índices do Tribunal de Justiça do Estado de S. Paulo (2º leilão). Os
interessados deverão cadastrar-se previamente no sítio eletrônico: www.leilaoinvestment.com.br, para que
participem do leilão eletrônico, fornecendo todas as informações solicitadas. DA PROPOSTA DE
PAGAMENTO PARCELADO: Caso não haja propostas para pagamento à vista, serão admitidas propostas
escritas de arrematação parcelada, até o início da primeira etapa proposta por valor não inferior ao da
avaliação e até o início da segunda etapa, proposta por valor que não seja considerado vil. Devendo ofertar
o pagamento de pelo menos 25% do valor do lance à vista, exceto a comissão do leiloeiro, prevista no artigo
901, § 1º do CPC, que deverá ser depositado antes da expedição da carta de arrematação e o restante em até
30 (trinta) meses. A proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de
pagamento parcelado e a apresentação desta não suspende o leilão. DO PAGAMENTO: O preço do bem
arrematado deverá ser depositado através de guia de depósito judicial, via site: www.tjsp.jus.br (as guias de
depósitos serão enviadas pelo leiloeiro, via correio eletrônico, no prazo de até 24 horas, após ter sido
declarado vencedor pelo gestor. DA COMISSÃO DO LEILOEIRO: 5% (cinco por cento) sobre o valor da
arrematação (não incluso no valor do lanço) e deverá ser paga pelo arrematante, mediante DOC, TED, ou
depósito em judicial à disposição do Juízo em que o feito tramita, no prazo de até 01 (um) dia útil a contar do
encerramento do leilão. 2410/3104-6646, correio eletrônico: contato@leilaoinvestment.com.br. Pelo presente,
fica(m) o(a)(s) EXECUTADO(A)(S): ELLUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, CNPJ Nº
02.817.682/0006-60, na pessoa de seu representante legal, INTIMADOS DAS DESIGNAÇÕES SUPRA,
caso não seja(m) localizado(a)(s) para intimação pessoal. Do processo digital não há recurso pendente de
julgamento. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Edital completo no sítio:
www.leilaoinvestment.com.br.
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO JUDICIAL ELETRÔNICO DE BEM IMÓVEL E PARA INTIMAÇÃO DOS
EXECUTADOS: JAQUELINE DE OLIVEIRA DEZOTTI COSTA, CPF 266.202.038-50 e seu marido
RODOLFO LUIS LEITE DA COSTA, CPF 285.177.898-65; DA CREDORA FIDUCIÁRIA: Caixa Econômica
Federal CEF; dos eventual(is) herdeiro(s)/sucessor(e)/ocupante(s) do imóvel e demais interessados, expedido
no PROCESSO DIGITAL Nº 1014715-27.2014.8.26.0006, AÇÃO DE COBRANÇA SOB O RITO SUMÁRIO
em sede de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por CONDOMÍNIO PANORAMA RESIDENCIAL
II, CNPJ 19.338.055/0001-34. O(A) MM(ª). Juiz(a) de Direito da 2ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL VI
– PENHA DE FRANÇA/SP, DRª. DEBORAH LOPES, na forma da lei, FAZ SABER aos que o presente
EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa que o leiloeiro público: LUIZ CARLOS
LEVOTO, JUCESP Nº 942, gestor do sistema de alienação judicial eletrônico:
WWW.LEILAOINVESTMENT.COM.BR, levará a leilão judicial eletrônico o(s) bem(ns) imóvel(is) abaixo
descrito(s), em condições que se seguem: DO BEM IMÓVEL: APARTAMENTO Nº 84, LOCALIZADO NO
8º ANDAR DA “TORRE 02” INTEGRANTE DO “PANORAMA RESIDENCIAL II”, SITUADO NA RUA
MORUBIXABA Nº 400, NO 38º SUBDISTRITO VILA MATILDE, possui a área privativa de 47,500 m², área
comum de 45,063m² (14,243m² coberta + 30,820m² descoberta), já incluída a área correspondente a 01(UMA)
VAGA DE GARAGEM, perfazendo a área total de 92,563m², correspondendo a fração ideal de 0,003848 do
terreno e área total edificada de 61,743m². CONTRIBUINTE 147.336.0373-7. MATRÍCULA 158.631 do 16º
Oficial de Registro de Imóveis da Capital do Estado de São Paulo. DOS ÔNUS: 1-) AV-2/158.631- 09/12/2013:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA sob nº 574, na matrícula nº 148.206, onde figura como credora fiduciária a CAIXA
ECONOMICA FEDERAL- CEF, no valor de R$ 153.000,00; 2-) Penhora exequenda não averbada à margem
da matrícula. DO VALOR ATUALIZADO DA AVALIAÇÃO: R$ 225.139,09 (até nov./2021, a ser atualizado à
época do leilão). DO VALOR ATUALIZADO DO DÉBITO: R$ 53.949,70 (até nov./2021, a ser atualizado à
época do leilão). DAS DATAS DOS LEILÕES: O 1º Leilão começará em 01/02/2022, às 11h30min e terminará
em 04/02/2022, às 11h30min. O 2º Leilão começará em 04/02/2022, às 11h31min e terminará em 25/02/2022,
às 11h30min. DAS CONDIÇÕES DE VENDA: Será considerado arrematante aquele que der lance igual ou
superior ao valor da avaliação (1º leilão) ou aquele que der lance de valor igual ou superior a 50% do valor
da avaliação, atualizado pelos índices do Tribunal de Justiça do Estado de S. Paulo (2º leilão). Os interessados
deverão cadastrar-se previamente no portal www.leilaoinvestment.com.br, para que participem do leilão
eletrônico, fornecendo todas as informações solicitadas. DA PROPOSTA DE PAGAMENTO PARCELADO:
Caso não haja propostas para pagamento à vista, serão admitidas propostas escritas de arrematação parcelada,
até o início da primeira etapa, proposta por valor não inferior ao da avaliação e até o início da segunda etapa,
proposta por valor que não seja considerado vil. Devendo ofertar o pagamento de pelo menos 25% do valor
do lance à vista, exceto a comissão do leiloeiro, prevista no artigo 901, § 1º do CPC, que deverá ser depositado
antes da expedição da carta de arrematação e o restante em até 30 (trinta) meses, garantido por hipoteca do
próprio bem imóvel. As propostas para aquisição em prestações indicarão na proposta o prazo, a modalidade,
o indexador de correção monetária e as condições de pagamento do saldo. Prevalecerá a proposta de maior
valor que estarão sujeitas a apreciação do MM. Juiz da causa. A proposta de pagamento do lance à vista
sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado e a apresentação desta não suspende o
leilão. DOS PAGAMENTOS: O preço do bem arrematado e da comissão do leiloeiro público deverão ser
depositados em Juízo, através de emissão das guias, acessando o Portal de Custas, Recolhimentos e
Depósitos (www.tjsp.jus.br, as guias serão emitidas e encaminhas ao arrematante vencedor pelo leiloeiro,
via e-mail cadastrado), no prazo de até 24 horas da realização do leilão, após a aceitação do lanço. DA
COMISSÃO DO LEILOEIRO: 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação (não incluso no valor do
lanço) e deverá ser paga pelo arrematante, mediante DOC, TED, ou depósito em dinheiro, no prazo de até
01 (um) dia útil a contar do encerramento do leilão, em conta à disposição do Juízo. Ficam o(a)(s)
executado(a)(s): JAQUELINE DE OLIVEIRA DEZOTTI COSTA, CPF 266.202.038-50 e seu marido
RODOLFO LUIS LEITE DA COSTA, CPF 285.177.898-65, o(s) eventual(is) herdeiro(s)/sucessor(e)/
ocupante(s) do imóvel e a CREDORA FIDUCIÁRIA: Caixa Econômica Federal CEF e demais interessados,
INTIMADOS das designações supra, caso não seja (m) localizado (a)(s) para a intimação pessoal. Não há
recursos pendentes de julgamento. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
Edital completo no sítio: www.leilaoinvestment.com.br.

EDITAL PARA CONHECIMENTO GERAL PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 100332728.2020.8.26.0068 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
4ª Vara Cível, do Foro de Barueri, Estado de São
Paulo, Dr(a). Renata Bittencourt Couto da Costa,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) público em
geral, nos termos do artigo 726, §1º do Código de
Processo Civil, que tramita neste Juízo a ação de
Interpelação, iniciada por Legacy Incorporadora
Ltda., na qual restou decidido que: “Vistos. Defiro
conforme requerido. C. Com fundamento no artigo
726, §2º do Código de Processo Civil e artigo 202,
caput, inciso II do Código Civil, notifiquem-se os
requeridos, nos termos da petição inicial que segue
anexa, ficando cientificados de que, após o
cumprimento, pagas as custas e observadas as
formalidades legais, os autos serão entregues à
requerente (artigo 729 do Novo CPC) “. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei (arts. 257 e 258 do CPC). NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de Barueri, aos 26 de
novembro de 2021.
19, 20 e 21/01

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº
1001070-31.2020.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª
Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São
Paulo,Dr(a).Carolina Bertholazzi,na forma da Lei,etc.Faz saber
a George Wagner Ribeiro Seabra CPF 479.325.208-78,que
Silvio Notário CPF 033.197.518-16 e Maria Cristina dos Santos Notário CPF032.742.368-45 ajuizaram ação de adjudicação compulsória, objetivando a outorga da escritura definitiva
do localizado na Rua Tenente Mauro de Miranda nº96, apartamento 124,devidamente quitado.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 edital, publicado e afixado na forma da Lei.
[20,21]
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s͘͘WĂƌƟĐŝƉĂĕƁĞƐ^͘

CNPJ 22.575.279/0001-74 - NIRE 35300478355
ƚĂĚĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůǆƚƌĂŽƌĚŝŶĄƌŝĂ
ĂƚĂ͕,ŽƌĂĞ>ŽĐĂů͗15/12/2021, às 10:00h, na sede social, situada na Rua Rui Barbosa, nº 1.105, Centro, na cidade de Matão/SP, CEP 15.990-030. ŽŶǀŽĐĂĕĆŽĞWƌĞƐĞŶĕĂ͗ Dispensado o anúncio das convocações nos termos do
ΑϰǑ͕ƌƟŐŽϭϮϰĚĂ>Ğŝϲ͘ϰϬϰͬϳϲ͕ƚĞŶĚŽĞŵǀŝƐƚĂĂƉƌĞƐĞŶĕĂĚŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐƟƚƵůĂƌĞƐĚĂƐĂĕƁĞƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀĂƐĚĂ
totalidade do Capital Social. DĞƐĂ͗WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ͗sŝůŵĞƌĂůĚĂŶ͖^ĞĐƌĞƚĄƌŝĂ͗DĂƌŝĂƌŝƐƟŶĂĂůĚĂŶĂǀŝĐŚŝĂ͘KƌĚĞŵ
ĚŽŝĂ͗Ă͘ͿŵƐĞĚĞ': a.) Analisar e votar aprovação de antecipação de distribuição de dividendos, proposta
ƉĞůĂŝƌĞƚŽƌŝĂŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽĂƉşƚƵůŽs/͕ƌƟŐŽϭϴ͕§3º, preservadas as demais determinações estatutárias. ĞůŝďĞƌĂĕƁĞƐ͗Ă͘Ϳ Os acionistas, à unanimidade e sem ressalvas aprovam a antecipação de distribuição antecipada
de dividendos, nos termos propostos pela Diretoria, a ser realizada nesta data, 15/12/2021, observadas todas
as cautelas e determinações estatuárias. ŶĐĞƌƌĂŵĞŶƚŽ͗KďƐĞƌǀĂĚĂƐƚŽĚĂƐĂƐĨŽƌŵĂůŝĚĂĚĞƐůĞŐĂŝƐ͕ŽĨĞƌĞĐŝĚĂĂ
palavra a quem dela pretendesse fazer uso e sem qualquer manifestação adicional, foram encerrados os trabalhos. Suspensa a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata, foi a mesma reaberta na ordem
de deliberações, lida esta Ata na presença de todos e aprovada pela unanimidade dos presentes, a saber, Vilmer
ĂůĚĂŶ͕ƵƐƵĨƌƵƚƵĄƌŝŽĐŽŵĚŝƌĞŝƚŽĂǀŽƚŽ͕ĞĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ'ŝƐĞůĞdĞƌĞƐŝŶŚĂĂůĚĂŶ͕DĂƌŝĂƌŝƐƟŶĂĂůĚĂŶĂǀŝĐŚŝĂ͕
Mirela Baldan representada por Vilmer Baldan, e Greice Baldan Kfouri, sendo assinada pelo Presidente Vilmer
ĂůĚĂŶ Ğ ƉĞůĂ ^ĞĐƌĞƚĄƌŝĂ DĂƌŝĂ ƌŝƐƟŶĂ ĂůĚĂŶ ĂǀŝĐŚŝĂ͘  ƉƌĞƐĞŶƚĞ ƚĂ ƌĞƉƌŽĚƵǌ ŶŽƐ ƐĞƵƐ ĞǆĂƚŽƐ ƚĞƌŵŽƐ͕ ĚĞ
ĨŽƌŵĂĮĚĞĚŝŐŶĂ͕ŽƋƵĂŶƚŽůĂǀƌĂĚŽĞŵ>ŝǀƌŽƉƌſƉƌŝŽĂƌƋƵŝǀĂĚŽŶĂƐĞĚĞĚĂĐŽŵƉĂŶŚŝĂ͘:ƵĐĞƐƉ nº 2.825ͭ22-3 em
ƐĞƐƐĆŽĚĞϬϲͭ01ͭ2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº1012165-34.2020.8.26.0011 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara
Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros, Estado de São Paulo, Dr(a). Luciana Bassi de Melo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a(o) IMOBILIÁRIA E COMERCIAL BUSSOCABA LTDA, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por
parte de Angela Regina Bardini, alegando em síntese: Ação de adjudicação compulsória, para que o imóvel objeto da matrícula
nº 27.090, do 18º cartório de registro de Imóveis da Capital, seja adjudicado em favor da requerente. Encontrando-se o réu em
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que,
no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação,
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 02 de dezembro de 2021.
[20,21]

1ª Vara da Família e Sucessões EDITAL PARA CONHECIMENTO GERAL PROCESSO Nº 1016832-38.2021.8.26.0008
O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr.
Luís Eduardo Scarabelli, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) quem possa interessar que neste Juízo tramita a ação
de Procedimento Comum Cível - Regime de Bens entre os Cônjuges, movida por Nara Lopes Alves de Paula e
Emanuel Heber de Paula, por meio da qual os requerentes indicados intentam alterar o regime de bens do casamento
de comunhão parcial de bens para a separação convencional de bens. Para conhecimento de eventuais interessados
na lide, foi determinada a expedição de edital com prazo de 30 dias, a contar da publicação no órgão Oficial, nos termos
e para fins do artigo 734, § 1º do CPC. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 13 de janeiro de 2022.
[20,21]
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1033173-65.2018.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 8ª
Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Adriana Marilda Negrão, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a Fabio Ferola CPF 100.093.688-09, que Condomínio Edifício Itamambuca ajuizou ação de execução, para cobrança
de R$141.186,05 (abr/21). Estando o executado em lugar ignorado, foi deferida: a citação por 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; a intimação da conversão em penhora dos arrestos: o apto. 41 - duplex, do Edifício Itamambuca, à rua Barão do Triunfo
1415, Ibirapuera, matrícula 119.048, 15º CRI/SP; bloqueios judiciais de R$45,70, R$958,98, R$1.924,60 e R$23,54. Passando a
fluir do prazo supra, terá o executado o prazo de 15 dias para opor embargos. Não sendo embargada 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 10 de dezembro de 2021.
[20,21]
EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1096647-12.2015.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Juliana Dias Almeida de
Filippo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Espólio de Antonio Moraes Pinto, inv. Ana Heloisa Ferreira da Rosa, Maria Luisa,
Luceno Barbosa de Santana, Cristiane Bezerra de Oliveira Santana, Adriana Cavalcanti, réus ausentes, incertos, desconhecidos,
eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Elis Regina Vieira de Souza e Eduardo Masson
ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando declaração de domínio sobre imóvel situado na Rua Miguel Gonçalves dos Reis, n.º
42-A, Bairro Morro Grande, CEP 02809-050, São Paulo-SP, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em
termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para contestarem no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a
fluir após o prazo de 20 (vinte) dias da publicação deste edital. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
[20,21]

Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo n° 1087638-50.2020.8.26.0100. A Dra. Edna Kyoko Kano, Juíza
de Direito da 18ª Vara Cível da Capital/ SP, Faz Saber a INDEAL CONSULTORIA EM MERCADOS DIGITAIS
LTDA (CNPJ/MF sob o nº 13.871.035/0001-48) que CONDOMINIO SIR WINSTON CHURCHILL lhe
ajuizou ação de Execução de Título Extrajudicial, objetivando a quantia de R$ 3.221,05, referente aos débitos
condominiais. Estando a executada em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20
dias supra, pague o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em
15 dias, embargue ou reconheça o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução,
inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais,
acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de penhora de bens e sua
avaliação. Será o presente, afixado e publicado. São Paulo, 18/01/2022.
20 e 21/01

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1070387-19.2020.8.26.0100 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 35ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Gustavo Henrique
Bretas Marzagão, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a GESTWAY – GESTÃO DE INFRA ESTRUTURA
LTDA., (CNPJ nº 10.278.986/0001-10) que Condomínio Maxim’s Perdizes, lhe ajuizou uma AÇÃO
DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS, objetivando
Declarar rescindido o contrato firmado entre as partes; 2 – Condenar as requeridas na devolução dos valores
pagos no montante de R$ 153.408,32, tudo com incidência de juros legais e correção monetária até a data
do efetivo pagamento. Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para os atos e termos
da ação proposta e para que no prazo de 15 dias, a fluir os 20 dias supra, conteste o feito. Não sendo
contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o edital,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 22 de
novembro de 2021.
19 e 20/01

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0012104-87.2018.8.26.0068 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Barueri, Estado de São Paulo, Dr(a). BRUNO PAES
STRAFORINI, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) HELIANA FEO LINS, CPF.033.821.578-61, e GIUSEPPE
GIULIO MICHELINO, RG.4.489.275.SP, CPF.267.301.708-91, que Serviço Social do Comércio – Sesc,
distribuiu o Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica em face de Titan Engenharia e Comércio
Ltda-CNPJ/MF.61.171.690/0002-17, para sua inclusão no polo passivo da Ação Indenizatória nº.002834326.2005.8.26.0068, ora em fase de execução de sentença.- Encontrandose os réus em lugar incerto e não
sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para manifestaremse e requererem provas cabíveis, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital.
Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de Barueri, aos 13 de dezembro de 2021.
19 e 20/01

FOROS REGIONAIS. ITAQUERA. VARAS CÍVEIS. 3ª VARA CÍVEL. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº
0001431-19.2021.8.26.0007. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo,
Dr(a). Celso Maziteli Neto, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) a Lucio da Silva (CPF. 046.337.398-75), que nos autos da ação
Monitória, ora em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por Alexandre Garrido, procedeu-se a penhora sobre a quantia
bloqueada judicialmente de R$ 847,42. Estando o requerido em local ignorado, foi deferida a intimação da penhora por edital, para
que em 05 dias, a fluir após os 20 dias supra, ofereça impugnação, na ausência da qual prosseguirá o feito em seus ulteriores termos.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
19 e 20 / 01 / 2022
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0010529-09.2009.8.26.0020. A MM. Juiza de Direito da 3ª Vara
Cível, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dra. Flavia Bezerra Tone Xavier, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a JOSIMAR GONÇALVES BARBOSA, CPF 091.736.288-83, que lhe foi proposta uma ação de Execução
de Título Extrajudicial por parte de Cruz Azul de São Paulo, referente a cobrança da Nota Promissória nº 31377. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que em 03 dias, a contar
do prazo do edital, pague a dívida, que deverá ser atualizada até a data do efetivo pagamento, acrescida dos honorários
advocatícios da parte autora arbitrados em 10% sobre o valor atualizado do débito, ou apresente embargos, no prazo de
15 dias, após o prazo supra. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de São Paulo, aos 29 de abril de 2021.
19 e 20 / 01 / 2022
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1071248-39.2019.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 32ª Vara
Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Gabriela Fragoso Calasso Costa, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a
ESPÓLIO DE DIRCE VIALE NA PESSOA DA INVENTARIANTE ANILEDA AULETTE (CPF. 896.212.478-53), que Banco Bradesco
S/A lhe ajuizou ação de Cobrança, de Procedimento Comum, objetivando a quantia de R$ 13.050,99 (junho de 2019), decorrente
do Contrato de Crédito Pessoal - PF, por meio da Agência nº 2380-9, Conta Corrente nº 87207-5, Contrato nº 8727394. 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. S Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS.
20 e 21 / 01 / 2021
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1015994-24.2018.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª
Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Juliana Crespo Dias, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a(o) EDAL 3D INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ 05.232.187/0001-72, (Na pessoa do
representante legal Edson Roberto Teixeira), que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por
parte de Banco Santander (Brasil) S/A, alegando em síntese: Objetivando cobrança no valor de R$ 78.875,86 (maio/2018),
referente ao saldo devedor da Cédula de Crédito Bancário de nº 0117000010330300424. 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
PRAZOªDEªªDIAS ªQUEªmUIRÈªAPØSªOªDECURSOªDOªPRAZOªDOªPRESENTEªEDITAL ªPAGUEªOªDEBITOªATUALIZADOªOU ªEMªªDIAS ªEMBARGUEª
a Execução, podendo, ainda, recolher o debito com o deposito de 30% do valor e requer o parcelamento em até 06 (seis)
PARCELASªMENSAIS ªACRESCIDASªDEªCORREÎÍOªMONETÈRIAªEªJUROSªDEªªUMªPORªCENTO ªAOªMÐSªART !ªDOª#ØDIGOªDEª0ROCESSOª
#IVIL ª/ªRÏUªSERÈªCONSIDERADOªREVEL ªCASOªEMªQUEªSERÈªNOMEADOªCURADORªESPECIALª3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªPORªEXTRATO ªAlXADOª
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 04 de maio de 2021. B - 20 e 21

3ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara-SP. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO
Nº 0011245-09.2017.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara,
Estado de São Paulo, Dr(a). Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a Isa Serviços de Monitoramento, CPF/CNPJ 13.265.318/0001-46, na pessoa de seus representantes legais,
que lhe foi proposta uma ação de Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica por parte de Luzia
Guimaraes Correa. 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, manifeste-se e requeira as provas que entender cabíveis, nos termos do artigo
135 do CPC. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo-SP.
J - 20 e 21/01
NOTIFICAÇÃO. PRAZO 20 DIAS. PROC. 1011896-69.2019.8.26.0127. A Dra. Rossana Luiza Mazzoni de
Faria, Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Carapicuíba/SP - SP. Faz Saber a SILVANA BELMIRO
BOTELHA DO AMARAL (RG nº 18.694.389-1-SSP-SP e CPF sob o nº 068.164.358-77) que CENTRAL
PARK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., lhe ajuizou uma ação de INTERPELAÇÃO JUDICIAL,
representado pelo instrumento de compromisso de compra e venda o lote nº 17 da Quadra ^˜J_˜, do loteamento
denominado Jardim das Anthillas, estando atualmente inadimplente com as parcelas de números 078/180 a
104/180, vencidas entre 18/10/2017 a 18/12/2019. Totalizando a quantia de R$ 34.390,93. Estando a interpelada
em lugar ignorado, expede-se edital de Notificação para que no prazo de 15 dias, a fluir os 20 dias supra,
paguem as parcelas vencidas e vincendas, atualizadas, sob pena de rescisão do contrato. Ficam a interpelada
Notificada para os termos da ação, bem como cientificada de que após o cumprimento, pagas as custas e
observadas as formalidades legais, e decorridas as 48 horas os autos serão entregues a requerente. Será
o edital afixado e publicado na forma da lei.
19, 20 e 21/01

BUNFOX SECURITIZADORA S/A.

(Em Constituição)
Ata da Assembleia Geral de Constituição de Sociedade Anônima e Estatuto Social
Data, hora e local: Realizada aos 30/09/2021, às 11h, na sede social, localizada à Trav. Domingos de e por estes destituíveis a qualquer tempo, sendo Diretor Presidente e Diretor de Relação com Investidores.
Jesus, 139, Anexo Salão 1, Jardim Santana, na cidade de Americana, Estado de SP, CEP 13478-132. §1º: O prazo de gestão de cada Diretor será de 3 anos, permitida a reeleição, sendo que no período
Convocação e Publicações: Os acionistas foram convocados por Carta Convite, entregue em que ocupar o cargo fará jus a pro-labore mensal a ser definido em assembleia. §2º: Os Diretores, findo
17/08/2021, estando assim dispensada a convocação por Edital, segundo §4º do artigo 124 da Lei o prazo de gestão, permanecerão no exercício dos respectivos cargos, até a eleição e posse dos novos
6.404/76. Presença de Acionistas: Estiveram presentes todos os Acionistas, a saber, Sr. Alexandre Diretores. §3º: Ocorrendo vaga no cargo de Diretor, deverá ser convocada Assembleia Geral para nova
Corrêa Duarte, Sr. Paulo Sérgio Corrêa Duarte e também Touchdown Assessoria Empresarial eleição. §4º: Em caso de ausência ou impedimento temporário, os Diretores substituir-se-ão,
Ltda., neste ato representada pelo Sr. Alexandre Corrêa Duarte, na qualidade de subscritores do reciprocamente, por designação da Diretoria. §5º: A Companhia obriga-se mediante a assinatura isolada
Capital Social da empresa ora constituida, conforme as assinaturas apostas na Lista de Presença e no dos Diretores. §6º: Todas as procurações serão outorgadas por dois Diretores em conjunto, mediante
Boletim de Subscrição das quotas, representando assim, 100% do Capital Social votante. Composição mandato com poderes específicos e prazo determinado, exceto nos casos de procurações ad judicia,
da mesa: Para presidir a Assembleia foi eleito por unanimidade o Sr. Alexandre Corrêa Duarte, que caso em que o mandato pode ser por prazo indeterminado, por meio de instrumento público ou particular.
aceitando a incumbência convidou a mim, Paulo Sérgio Corrêa Duarte, para secretariá-lo, no que Qualquer dos Diretores ou procurador, em conjunto, poderá representar, ativa ou passivamente a
aceitei, assim se constituindo a mesa e dando-se início aos trabalhos. Ordem do Dia e Deliberações: Companhia. Artigo 8º - Compete à Diretoria, a representação ativa e passiva da Companhia e a prática
O Sr. Presidente declarou instalada a Assembleia de Constituição da sociedade Bunfox Securitizadora de todos os atos necessários ou convenientes à administração dos negócios sociais, respeitados os
S/A., e, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições foi deliberado: I - Leitura e aprovação limites previstos em lei ou neste Estatuto Social. Artigo 9º - Compete ao Diretor de Relações com
da minuta do Estatuto Social: Dando início aos trabalhos, o Sr. Presidente solicitou a mim que Investidores e na ausência dele ao Diretor Presidente: I - Representar a Companhia perante a Comissão
procedesse a leitura da minuta do Estatuto Social para os presentes. Terminada a leitura, o Sr. Presidente de Valores Mobiliários, Banco Central do Brasil e demais órgãos relacionados às atividades desenvolvidas
da Mesa submeteu-a à discussão e votação, o que resultou em sua aprovação unânime pelos presentes, no mercado de capitais; II - Representar a Companhia junto a seus investidores e acionistas; e, III passando o Estatuto Social da Bunfox Securitizadora S/A., a ter a redação estabelecida ao final das Manter atualizados os registros necessários à Companhia. Artigo 10º - Compete ao Diretor Presidente
deliberações desta Ata. II - Boletim de Subscrição das Ações: Foi aprovada a subscrição do Capital e na ausência dele ao Diretor de Relações com Investidores: (a) a representação ativa e passiva da
Social da Companhia, nos seguintes termos: Boletim de Subscrição I - a) Nome: Alexandre Corrêa Companhia, em juízo ou fora dele, especialmente para receber notificação ou citação judicial; (b) instalar
Duarte, brasileiro, empresário, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, RG nº 21.822.759-0 e presidir as reuniões de Diretoria; (c) executar as operações e atividades da Companhia; (d)
SSP/SP e CPF nº 139.420.378-07, residente à Rua das Turmalinas, 150, Jardim Bela Vista, Americana, implementação dos planos e orçamentos; (e) representar a companhia perante terceiros; (f) assinar
SP, CEP 13471-212; Paulo Sérgio Corrêa Duarte, brasileiro, empresário, casado sob o regime de carta de anuência e (g) realizar instrução bancária. Do Conselho Fiscal - Artigo 11º - A companhia não
comunhão parcial de bens, RG nº 11.759.530-5 SSP/SP e CPF nº 078.678.518-79, residente à Rua das opta por um Conselho Fiscal, a menos, em exercícios sociais em que os acionistas solicitarem a sua
Turmalinas, 130, Jardim Bela Vista, Americana, SP - CEP 13471-212 e Touchdown Assessoria instalação. Das Assembleias Gerais - Artigo 12º - A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente,
Empresarial Ltda., sociedade simples, com sede na cidade de Americana, Estado de SP, na Rua das dentro dos 4 meses seguintes ao término do exercício social da Companhia, a fim de serem discutidos
Turmalinas, 130, Jardim Bela Vista, CEP 13471-212, CNPJ sob nº 01.858.386/0001-30, com seus atos os assuntos previstos no Art. 132 da Lei 6.404/76 e, extraordinariamente quando convocada, a fim de
constitutivos devidamente registrados no Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas da Comarca discutirem assuntos de interesse da Companhia, ou ainda quando as disposições do Estatuto Social ou
de Americana, SP, sob nº 1941, em data de 20/05/1997 neste ato representada pelo Sr. Alexandre da legislação vigente exigirem deliberações dos Acionistas. §1º: A Assembleia Geral será convocada
Corrêa Duarte, acima qualificado. III - Ações subscritas: 10.000 ações ordinárias nominativas com pelo Diretor Presidente ou, nos casos previstos em lei, por acionistas ou pelo Conselho Fiscal, mediante
direito a voto, com valor nominal de R$ 1,00 cada uma. Percentual de integralização das Ações: anúncio publicado, devendo a primeira convocação ser feita, com, no mínimo, 08 dias de antecedência,
100% . Distribuição por subscritor: - Alexandre Corrêa Duarte, com 3,25% das ações; - Paulo Sérgio e a segunda com antecedência mínima de 5 dias, nos termos do artigo 124, §1º, I da Lei 6.404/76. Todas
Corrêa Duarte, com 3,25% das ações; Touchdown Assessoria Empresarial Ltda., com 93,50% das as convocações deverão indicar local, data, hora, bem como a ordem do dia, explicitando ainda, no caso
ações. IV - Eleição dos Membros da Diretoria e definição da remuneração global dos Diretores. de reforma estatutária, a matéria objeto. §2º: A representação do Acionista na Assembleia Geral se dará
Os acionistas aprovaram a eleição dos Srs. Alexandre Corrêa Duarte, anteriormente qualificado, como nos termos do §1º do artigo 126 da Lei nº 6.404/76, desde que o respectivo instrumento de procuração
Diretor-Presidente da Companhia e do Sr. Paulo Sérgio Corrêa Duarte, anteriormente qualificado, tenha sido entregue na sede social da Companhia com até 24 horas de antecedência do horário para
como Diretor de Relação com Investidores da Companhia, ambos com mandato de 03 anos, iniciando o qual estiver convocada a Assembleia. Se o instrumento de representação for apresentado fora do
nesta data de 30/09/2021 e estendendo-se até 29/09/2024. IV (i.1) - aprovar a remuneração global anual prazo de antecedência acima mencionado, este somente será aceito com a concordância do Presidente
de até R$ 26.400,00 para os membros da Diretoria, cuja distribuição será deliberada nos termos do da Assembleia. §3º: A Assembleia Geral tem poder para decidir todos os negócios relativos ao objeto
Estatuto Social da Companhia; IV (i.2) os membros da Diretoria ora eleitos aceitaram os cargos para da Companhia e tomar as decisões que julgar conveniente à sua defesa e desenvolvimento. Artigo 13º
os quais foram nomeados, afirmando expressamente, sob as penas da lei que não estão impedidos de - É necessária a aprovação de acionistas que representem no mínimo metade do capital social com
exercer a administração de sociedades, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por direito a voto para: a) As matérias listadas no art. 136 da Lei nº 6.404/76; b) Alterações deste Estatuto
se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos Social; c) Emissão de bônus de subscrição, a adoção de regime de capital autorizado e de aprovação
públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a de planos de opção de compra de ações; d) Emissão de debêntures conversíveis ou não em ações;
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, e) Distribuição de dividendos, em cada exercício, em valor superior a 25% do lucro líquido ajustado na
contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade, e tomaram posse em seus respectivos forma da lei; f) Atribuição a terceiros (inclusive administradores e empregados) de participação nos
cargos, nos termos da legislação aplicável, mediante assinatura do Termo de Posse, lavrado em livro lucros da Companhia; g) Aumento de capital por subscrição, bem como a redução do capital social, para
próprio. V - Definição dos periódicos nos quais serão efetuadas as publicações legais - Os acionistas restituição aos acionistas. Do Exercício Social, Demonstrações Financeiras e Destinação do Lucro
decidiram que as publicações dos atos da Companhia, nos moldes do disposto no art. 289 da Lei nº - Artigo 14º - O exercício social da Companhia terminará em 31 de dezembro de cada ano, findo o qual
6.404/76, serão realizadas no “Diário Oficial do Estado de São Paulo” e no Jornal “O Dia”. VI - Aprovação serão elaboradas pela Diretoria as demonstrações financeiras do correspondente exercício, as quais
do endereço da sede social da Companhia - Travessa Domingos de Jesus, nº 139, Anexo Salão 1, serão apreciadas pela Assembleia Geral Ordinária em conjunto com a proposta de destinação do lucro
Jardim Santana, na cidade de Americana, Estado de SP, CEP 13478-132. VII - Descrição da líquido do exercício, bem como da distribuição de dividendos. §1º: A destinação do lucro líquido do
integralização do capital social - Foi declarado que o capital social de R$ 10.000,00, encontra-se exercício se dará da seguinte forma: I - 5% será aplicado na constituição de reserva legal, observado
integralmente subscrito e integralizado neste ato. ENCERRAMENTO: Deliberados todos os itens contidos que não poderá exceder 20% (vinte por cento) do capital social; II - 25% de pagamento de dividendo
na Ordem do Dia e nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente da Mesa, após observadas as mínimo obrigatório; e III - pagamento de dividendos extraordinários, caso aprovado pela Assembleia
formalidades legais, e não havendo oposição de nenhum dos subscritores, declarou constituida a Geral. §1º: O saldo remanescente depois de atendidas as exigências legais, deve ser partilhado entre
Companhia, deu por encerrados os trabalhos, agradecendo a presença de todos, pedindo-me que os acionistas na medida das suas respectivas participações, salvo disposição em contrário com a
lavrasse a presente ata, a qual vai ao final assinada por mim, Paulo Sérgio Corrêa Duarte, pelo anuência de todos os acionistas em Assembleia Geral. Artigo 15º - Será distribuido em cada exercício
Presidente da Mesa, Alexandre Corrêa Duarte, acionistas fundadores e membros da Diretoria, antes, social, como dividendo mínimo obrigatório pela Companhia, o montante correspondente a 25% do lucro
porém, transcreve-se o Estatuto Social aprovado no item 1. Estatuto Social - Denominação, Objeto líquido do exercício, ajustado na forma da legislação em vigor. §Único: O montante a ser distribuido
Social, Sede e Duração - Artigo 1º - Bunfox Securitizadora S/A. (doravante simplesmente referida será aquele já diminuido pela importância destinada à constituição da reserva legal e da importância
como “Companhia”) é uma sociedade por ações, de Capital integralmente subscrito, regida pelo presente destinada à formação da reserva para contingências, acrescido do montante eventualmente revertido
Estatuto Social e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis. Artigo 2º - A Companhia tem por da reserva para contingência formada em exercícios anteriores. Artigo 16º - A Companhia poderá pagar
objeto social: a aquisição e securitização de direitos creditórios não padronizados, vencidos e/ou a juros sobre o capital próprio, imputando-os como dividendo mínimo obrigatório. A qualquer tempo durante
vencer, performados ou a performar, originados de operações realizadas por pessoas físicas ou jurídicas o exercício social, a Diretoria poderá declarar e pagar dividendos intermediários à conta de reservas de
nos segmentos comercial, industrial, prestação de serviços que sejam passíveis de securitização, lucros e de lucros acumulados existentes no último balanço ou balancete levantado pela Companhia.
conforme Política de Crédito devidamente aprovada pela Diretoria. §Único - A Companhia não poderá, Artigo 17º - Os acordos de acionistas, devidamente registrados na sede da Companhia, que estabeleçam
em hipótese alguma, participar do capital de qualquer sociedade, nem integrar grupo de sociedades, cláusulas e condições em caso de alienação de ações de sua emissão, disciplinem o direito de preferência
bem como conceder fianças ou avais em favor de terceiros quaisquer, incluindo seus acionistas e na respectiva aquisição ou regulem o exercício do direito de voto dos acionistas, serão respeitados pela
administradores. Artigo 3º - A Companhia tem sede na Travessa Domingos de Jesus, 139, Anexo Salão Companhia e pela administração. §Único - Os direitos, as obrigações e as responsabilidades resultantes
1, Jardim Santana, na cidade de Americana, Estado de SP, CEP 13478-132, sendo-lhe facultada, por de tais acordos de acionistas serão válidas e oponíveis a terceiros tão logo tenham os mesmos sido
liberação dos Acionistas, abrir outros estabelecimentos, tais como: filiais, agências, sucursais, escritórios devidamente averbados nos livros de registro de ações da Companhia ou nos registros mantidos pela
ou depósitos em qualquer localidade do país ou do exterior. Artigo 4º - O prazo de duração da Companhia instituição depositária das ações e consignados nos certificados de ações, se emitidos, ou nas contas
é indeterminado. Capital Social e Ações - Artigo 5º - O capital social da Companhia, totalmente subscrito de depósito mantidas em nome dos acionistas junto à instituição depositária das ações. Os
e integralizado, em moeda corrente nacional, é de R$ 10.000,00, representado por 10.000 ações administradores da Companhia zelarão pela observância desses acordos e o Presidente da Assembleia
ordinárias nominativas, com valor nominal de R$ 1,00 cada uma. §1º: Cada ação ordinária corresponderá Geral não deverá computar o(s) voto(s) proferido(s) por acionista em contrariedade com os termos de
a um voto nas deliberações da Assembleia Geral. §2º: A propriedade das ações será comprovada pela tais acordos. Da Liquidação - Artigo 18º - A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos em
inscrição do nome do acionista no livro de “Registro de Ações Nominativas”. §3º: Novas ações de emissão lei ou por deliberação da Assembleia Geral, caso em que competirá à Assembleia Geral determinar o
da Companhia poderão adquirir a forma escritural, sendo mantidas em conta depósito, aberta em nome modo de liquidação, nomear o liquidante, bem como fixar a remuneração do mesmo. No período de
de cada acionista em instituição financeira devidamente autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários. liquidação da Companhia, a Administração continuará em funcionamento. Artigo 19º - Fica eleito o Foro
Da Administração - Artigo 6º - A administração da Companhia compete à Diretoria, que terá as da Comarca de Americana, Estado de SP, com renúncia de qualquer outro, por mais especial ou
atribuições conferidas por lei e pelo presente Estatuto Social, estando os Diretores dispensados de privilegiado que seja, como o único competente a conhecer e julgar qualquer questão ou causa que,
oferecer garantia para o exercício de suas funções. §1º: Todos os membros da Diretoria tomarão posse direta ou indiretamente, derivem da celebração deste Estatuto Social ou da aplicação de seus preceitos.
mediante assinatura dos respectivos termos no livro próprio, permanecendo em seus respectivos cargos O presente estatuto foi aprovado em Assembleia Geral de Constituição, ficando os diretores
até a posse de seus sucessores. §2º: Cabe à Assembleia Geral fixar a remuneração dos administradores responsabilizados pelo seu arquivamento na Junta Comercial de SP e demais órgãos competentes.
da Companhia. A remuneração poderá ser votada em verba individual, para cada membro, ou verba Alexandre Corrêa Duarte; Paulo Sérgio Corrêa Duarte; Touchdown Assessoria Empresarial Ltda.,
global, cabendo então à Diretoria deliberar sobre a sua distribuição. Da Diretoria - Artigo 7º - A Diretoria p. Alexandre Corrêa Duarte. Este instrumento foi elaborado por: Josemar Estigaribia - OAB/SP 96217.
será composta de no mínimo 2 membros, acionistas ou não, residentes no País, eleitos pelos acionistas JUCESP - 3530058256-0 em 14/12/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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