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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE 

FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO CENTRAL DA 

COMARCA DE SÃO PAULO – ESTADO DE SÃO PAULO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Processo nº 1129338-40.2019.8.26.0100 

Recuperação Judicial 

 

 J.M. Impressões Ltda. – EPP (“J.M. Impressões”) e Esperança 

Fotolito e Artes Gráficas Ltda. (“Esperança Fotolito”), já qualificadas nos 

autos em epígrafe, em atenção ao ato ordinatório de fls. 629, e em vista 

da publicação do Edital de Convocação de Credores no D.J.E. na 

presente data (fl. 637), vêm requerer a juntada do anexo comprovante 

de publicação do Edital na data de hoje, também no jornal Gazeta de São 

Paulo (doc. 01). 

 

São Paulo, 16 de julho de 2020. 

 

Ivo Bari Ferreira 

OAB/SP 358.109 

 

 

Renato Vilela 

OAB/SP 338.940 

Lygia Dias Ferreira 

OAB/MG 181.285 
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B4gazetasp.com.br
QUINTA-FEIRA, 16 DE JULHO DE 2020 Economia

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0015843-20.2017.8.26.0451 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Piracicaba, Estado de São Paulo, Dr(a). MAR-
COS DOUGLAS VELOSO BALBINO DA SILVA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) DANIELA 
LOURENÇO PEREIRA, Brasileiro, Solteira, Empresária, RG 451314797, CPF 407.913.398-74, com 
endereço à Rua 17, 135, Jardim Santa Maria, CEP 13504-713, Rio Claro - SP EMPREITEIRA 
PRESTES CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO S/C LTDA ME, CNPJ 05.537.864/0001-60, com 
endereço à Avenida 12 Jn, 455, Jardim Novo II, CEP 13502-705, Rio Claro - SP que por este Juízo, 
tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Banco do Brasil S/A. Encontrando-
se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 256, II do CPC, foi determinada a sua 
INTIMAÇÃO por EDITAL da penhora sobre o valor de R$ 1.279,50, via BACENJUD, podendo apre-
sentar impugnação no prazo de 05 dias, nos próprios autos, a contar após decurso de prazo deste 
edital. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de Piracicaba, aos 23 de junho de 2020. 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1000296- 
98.2018.8.26.0543 - 1ª Vara O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara, do Foro de Santa Isabel, Estado de São Paulo,  
Dr(a). FLÁVIA MARTINS DE CARVALHO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) sr. Antonio Martins da Silva, CPF nº 
163.633.458-04, e aos réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou 
sucessores, que Clarice Aparecida Martins ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando obter declaração de propriedade 
do seguinte imóvel: Localizado na Rodovia Vereador Albino Rodrigues Neves SP, 56, Bairro do Tevó Município de Santa 
Isabel, Comarca de Santa Isabel/SP, ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas 
estão georreferenciadas ao Sistema topográfico do Município de Santa Isabel e encontram-se representadas no Sistema U 
T M, referenciadas ao Meridiano Central 45°00’, fuso -23, tendo como datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e 
distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção U T M. ÁREA: 3.207,00m², A área acima descrita 
encontra-se Cadastrada na Prefeitura Municipal de Santa Isabel/SP, sob nº 44264.24.0091.00.000, conforme levantamento 
Planimétrico e Memorial Descritivo anexo ao autos e, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em 
termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir 
após o prazo de 30 dias. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001378-04.2017.8.26.0543 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
2ª Vara, do Foro de Santa Isabel, Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudia Vilibor Breda, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) Angelica Christo Blado, CNPJ nº 322.571.228-01, RG nº 37.322.516-7, que Adelino Viveiros Catanho, ajuizou Ação de 
Execução de Título Extrajudicial para recebimento de R$ 11.307,85 (jun/17) decorrente os aluguéis do contrato realizado 
entre as partes do imóvel localizado, Rua Santa Cruz, 80 , Apto nº 43, 4º andar , Centro de Santa Isabel/SP, anexas ao autos. 
Estando a executada em lugar ignorado, expede-se o edital de CITAÇÃO, para que em 03 dias, pague o débito atualizado, 
podendo, no prazo de 15 dias, opor embargos, sendo que, nesse prazo, reconhecendo o crédito da exeqüente, poderá 
comprovar o depósito de 20%, incluindo custas e honorários e requerer o parcelamento em até 06 parcelas mensais 
corrigidas, sob pena de penhora, prazos estes a fluir os 20 supra, ficando advertida de que no caso de revelia será nomeado 
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000134-06.2018.8.26.0543 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara, do Foro de Santa Isabel, Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudia 
Vilibor Breda, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) a (os) SERGIO FREIRE DA SILVA RG 
42.941.866-SSP-SP, CPF 346.599.758.-19 e JOSIANE FREIRE DA SILVA, RG 18.281.791-SSP-SP, 
CPF 249.548.218-00, que lhes foi proposta Ação de Execução de Título Extrajudicial (cobrança de 
Alugueis) requerido por JOAQUIM VITORINO DA SILVA, constando da inicial que o débito importa 
em R$ 5.148,63 em jan18. Estando as executadas 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% 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 Santa Isabel, aos 30 de junho de 2020. 

 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1003625-89.2016.8.26.0543 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 2ª Vara, do Foro de Santa Isabel, Estado de São Paulo , Dr(a). Cláudia Vilibor Breda, na forma 
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Durval G R Mendes Con e Instalações, CNPJ n° 11.729.333/0001-72 na pessoa 
do Sócio, DURVAL GOMES RIBEIRO MENDES, CPF nº 328.744.178-74, RG: 33.599.813-6 SSP-SP que Jobel 
Materiais de Construção Ltda Epp lhes ajuizou ação de Procedimento Comum, objetivando a quantia de R$ 
24.96,38 (out/16), decorrente dos produtos e serviços conforme nota fiscal n°006064. Estando a ré em lugar 
ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, ofereçam contestação, 
sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados. Não sendo contestada a ação, os requeridos 
serão considerados revéis, 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 Santa Isabel, aos 30 de junho de 2020. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1062927-20.2016.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 35ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Gustavo Henrique Bretas 
Marzagão, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(os) Veridiana Morandy Pinheiro Alexandre e Francisco 
Tarraga (qualificações ignorados), que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum - Adjudicação 
Compulsória por parte de Celso de Luccas, que move em face de Espolio de Alfonso Aterito e outros, 
objetivando seja julgado procedente adjudicação definitiva do imóvel, uma casa e respectivo terreno à Rua Julio 
César da Silva, 168, antiga rua Dr. Joaquim Carlos, no subdistrito Belenzinho/SP, medindo 4,85m de frente, por 
22,00m da frente aos fundos, confinando de ambos os lados e fundos com Alfonso Asterito ou Affonso Asterito 
e s/m, ou sucessores; estando referido imóvel cadastrado na Prefeitura de São Paulo, nº 026.028.0091-0, 
condenando-a ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios e demais cominações legais. Encontrando-se 
os réus em lugar ignorado, foi determinada a CITAÇÃO, por EDITAL, para no prazo de 15 dias,a fluir após os 
20 dias supra,apresentem respostas, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na inicial. 
Não sendo contestada a ação, os réu serão considerados revéis e será nomeado curador especial (art. 257, 
IVCPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.  




 
           
          





               


              









 


                

         
             
             
          


              

               


 

 

9º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SÃO PAULO - FRANCISCO 
RAYMUNDO - E D I T A L - FAZ SABER a todos quantos este Edital virem ou dele conhecimento tive-
rem, que, nos termos do artigo 26, § 4º, da Lei 9.514/97, e por solicitação da credora fiduciária: CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL, CNPJ n° 00.360.305/0001-04, com sede na(o), Setor Bancário Sul, Quadra 
4, lotes 3/4 Brasília/DF, INTIMA o devedor fiduciante: ROGERIO SANTOS DO NASCIMENTO, bra-
sileiro, microempresário, divorciado, RG N° 36.830.057-2-SSP/SP, CPF/MF Nº 302.939.068-31, para 
que no prazo de 15 dias, contados a partir da data da última publicação, efetue neste Registro de 
Imóveis, situado na Rua Augusta, nº 1058 - Cerqueira César-SP, a purgação da mora no valor de 
R$77.983,24, acrescida dos juros e encargos que vencerem até a data do efetivo pagamento. O 
não pagamento da quantia reclamada garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel 
matriculado sob nº 173.563 deste Oficio, em favor da credora fiduciária. São Paulo, 14 de julho de 
2020.  (Protocolo 524.254)

9º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SÃO PAULO - FRANCISCO 
RAYMUNDO - E D I T A L - FAZ SABER a todos quantos este Edital virem ou dele conhecimen-
to tiverem, que, nos termos do artigo 26, § 4º, da Lei 9.514/97, e por solicitação do credor fidu-
ciário: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., CNPJ n° 90.400.888/0001-42, com sede na Avenida 
Presidente Juscelino Kubitschek, nºs 2.041 e 2235, Bloco A, Vila Olímpia, São Paulo/SP, INTIMA a 
devedora fiduciante: EVELYN QUEIROZ DE ALMEIDA, brasileira, projetista de móveis planejados, 
divorciada, RG N° 34.618.543-SSP/SP, CPF/MF Nº 357.419.928-70, para que no prazo de 15 dias, 
contados a partir da data da última publicação, efetue neste Registro de Imóveis, situado na Rua 
Augusta, nº 1058 - Cerqueira César-SP, a purgação da mora no valor de R$ 8.038,69, acrescida 
dos juros e encargos que vencerem até a data do efetivo pagamento. O não pagamento da quantia 
reclamada garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel matriculado sob nº 200.240 
deste Oficio, em favor da credora fiduciária. São Paulo, 14 de julho de 2020.  (Protocolo 639.370)

17ª VARA CÍVEL DA CAPITAL – SP 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1014706-69.2017.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
17ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Aléssio Martins Gonçalves, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a TRUEX FASHION ENTERPRISE EIRELI - EPP, CNPJ. 18.092.105/0001-83 e DANIEL JOSUI TIZO, CPF nº 
366.995.838-48 que Comercial Exportadora Importadora e Distribuidora Marc 4 Ltda lhe ajuizou ação de Execução, para 
cobrança de R$ 29.755,32 (29/03/2019). Estando os executados em local ignorado, foi deferida sua citação e intimação 
por edital, para que em 03 dias, paguem o “quantum” reclamado, acrescido das cominações legais, ocasião em que a verba 
honorária arbitrada em 10% será reduzida pela metade, e que, querendo ofereçam embargos no prazo de 15 dias (art. 738 
do C.P.C.), caso não apresente defesa será nomeado curador especial em caso de revelia. (Art. 257, IV, do CPC). A fluir 
após o prazo de 30 dias supra, facultando aos executados nesse prazo, reconhecendo o crédito do exequente e compro-
vando o depósito de 30% do valor em execução, mais custas e honorários, requerer o pagamento do saldo em 06 (seis) 
parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 18 de junho de 2020. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1025965-43.2018.8.26.0224. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 8ª Vara Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr. Luiz Gustavo de Oliveira Martins Pereira, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER aos titulares do domínio Guilherme Guinle; Carlos Guinle e sua esposa Gilda de Oliveira
Rocha Guinle; Arnaldo Guinle e sua esposa Jeanne Marie Madeleine Lacroix Guinle; Otávio Guinle e sua esposa
Maria Izabel Rodrigues Pereira Guinle; e Heloisa Guinle Ribeiro, réus ausentes, incertos, desconhecidos, even-
tuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que lhes foi proposta uma ação de Usucapião por parte
de RAQUEL SOUZA RIBEIRO, visando a declaração de domínio do imóvel “Lote sob nº 20, da quadra “C-9”, situado
na Avenida Patos, nº 451, no local denominado ZONA RESIDENCIAL DE CUMBICA, Cidade Industrial Satélite de São
Paulo, com a área superficial de 475,88m2". Alegando a autora estar na posse mansa e pacifica no prazo legal, e para
ver declarado o domínio, ajuizou a presente ação. Estando em termos, expede-se edital para citação dos
supramencionados, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, contestem o feito, sob pena de confissão e
revelia. No caso de revelia será nomeado curador especial (art. 257, IV, CPC). Será o edital, afixado e publicado na
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 19 de junho de 2020.

Edital de convocação de credores com prazo de 15 dias para habilitações e impugnações (art. 52, § 1°, da Lei 11.101/
05) expedido nos autos da Recuperação Judicial de J.M. IMPRESSÕES LTDA. e ESPERANÇA FOTOLITO E ARTES
GRÁFICAS LTDA, PROCESSO Nº 1129338-40.2019.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Falências
e Recuperações Judiciais, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). MARCELO BARBOSA SACRAMONE, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER que, em atenção à r. decisão de fls. 367-372, as Recuperandas apresentaram às fls.
65-67 dos autos a relação de seus credores de forma individualizada por empresa, para ciência de todos os interessados,
estando aberto o prazo para divergências e habilitações de créditos. Ficam os credores advertidos de que, na
conformidade do parágrafo 1º do artigo 7º da Lei 11.101/2005, terão o prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados
da publicação deste edital, para apresentar ao Administrador Judicial CABEZÓN ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL EIRELI,
preferencialmente pelo endereço eletrônico graficaesperanca2vfrj@gmail.com ou no endereço à Rua São Paulo, nº
37, Centro, São Roque/SP, CEP 18130-120 suas habilitações ou suas divergências quanto aos créditos relacionados.
“Habilitações apresentadas nos autos digitais não serão consideradas. Na ocasião da apresentação das habilitações
e divergências, os credores deverão indicar os dados completos de conta bancária (nome do titular da conta, número
do CPF/CNPJ do titular da conta, número da agência e da conta bancária) para que, conforme previsão do artigo
1.113, § 3º, 4º e 5º das NSCGJ/TJSP (PROVIMENTOS nº 50/1989 e 30/2013), possam receber eventuais valores
através da prévia expedição de ofício ao banco.” Petições protocoladas nos autos do processo ou encaminhadas ao
cartório serão desconsideradas. A Habilitação de Crédito / Impugnação de Crédito deverá ser interposta pelo
peticionamento eletrônico inicial, por dependência ao processo principal, nos termos do Comunicado CG nº 219/2018.
O Processo de Recuperação Judicial em epígrafe e seus respectivos incidentes tramitam por meio eletrônico e podem
ser acessados através do portal www.tjsp. jus.br. A minuta completa deste edital, bem como as relações de credores
completas também estarão disponíveis no site do Administrador Judicial http://www.ajcabezon.com.br. E para que
produza seus efeitos de direito, será o presente Edital afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de julho de 2020.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 4035326-09.2013.8.26.0224.  O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 8ª Vara Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). Luiz Gustavo de Oliveira
Martins Pereira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a JOSÉ LESCANO JUNIOR (RG nº 17.592.251-2, CPF/MF
sob nº 095.081.948-47), que CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA SANTA RITA LTDA lhe ajuizou uma
ação de MONITÓRIA, objetivando o recebimento da quantia de R$5.606,08 (Out./2013), a ser atualizada,
decorrente do inadimplemento do contrato de prestação de serviços educacionais celebrado entre as partes.
Estando o réu em lugar ignorado, expede-se o edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague
o débito (ficando isento de custas processuais), acrescido de honorários advocatícios equivalentes a 5% do
valor do débito (artigo 701 do NCPC), ou ofereça embargos, sob pena de converter-se o mandado inicial em
mandado executivo. No caso de revelia, será nomeado curador especial (art.257, IV, CPC). Será o edital,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1006061-15.2018.8.26.0005. O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estadode São Paulo, 
Dr(a). Trazibulo José Ferreira da Silva, na forma da Lei, etc. FAZ SABER  a (o) MURILO DA 
CONCEIÇÃO GOMES, Brasileiro, Solteiro, Estudante, RG 53.167.293-1, CPF 032.489.935-10, que lhe 
foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de CRUZEIRO DO SUL 
EDUCACIONAL S/A, alegando em síntese: que firmou com a parte ré contrato de prestação de serviço 
educacional objetivando a quantia de R$ 8.038,82(Fevereiro/2018), curso de DIREITO e recebeu o CA 
nº 139703-6, não cumprindo com os pagamentos dos meses: AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, 
NOVEMBRO E DEZEMBRO ano letivo 2012. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que,no 
prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. 
Nãosendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado 
curadorespecial. 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 maio de 2020 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0013945-95.2019.8.26.0161 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
4ª Vara Cível, do Foro de Diadema, Estado de São Paulo, Dr(a). Rafael Bragagnolo Takejima, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) FR SILVA ARMARINHO EIRELI EPP, CNPJ 19.146.419/0001-84, com endereço à Rua Padre João 
Bandeira, 105, Centro, CEP 63475-000, Jaguaribe - CE FRANCISCO FREIRE DA SILVA, Brasileiro, CPF 837.110.153-87, 
com endereço à Rua Padre João Bandeira, 105, Centro, CEP 63475-000, Jaguaribe - CE, que lhe foi proposta uma ação 
de Cumprimento de Sentença por parte de Itaú Unibanco S/A, alegando em síntese: ) que nos autos da ação Monitória 
promovida pelo Itaú Unibanco S/A., ora em fase de cumprimento de sentença, foi determinada a intimação para 
pagamento da importância de R$ 264.604,52 (outubro/2019 fls. 21). Estando os executados em lugar ignorado, foi deferida 
a intimação por edital para que no prazo de 15 dias a fluir do prazo supra, paguem o débito atual izado, sob pena de não o 
fazendo ser acrescido de multa de 10% do montante da condenação (artº 523 § 1º do CPC), quando serão penhorados e 
avaliados bens, tantos quantos bastem para a garantia da execução, podendo no prazo de 15 dias oferecer impugnação. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
Diadema, aos 10 de julho de 2020 

Cartório do 2º Ofício Cível Central EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1057866-18.2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Central Cível, 
Estado de São Paulo, Dr(a). RODRIGO RAMOS, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Zappi 
Construções e Empreendimentos Imobiliários Ltda (CNPJ: 00.302.699/0001-44), na pessoa de seu 
representante legal, que Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) lhe ajuizou Ação de 
Execução da quantia de R$ 34.429,61 (02/2015), representada pelo Termo de Consolidação, 
Confissão de Dívida e Acordo Extrajudicial n º 71016/L. Estando a executada em lugar ignorado, 
expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito atualizado, custas, 
despesas processuais e honorários advocatícios. Caso a executada efetue o pagamento no prazo 
acima assinalado, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade, OU em 15 dias, 
embargue OU reconhecendo o crédito da exequente e comprovando o depósito de 30% do valor 
em execução, acrescidas de custas, honorários de advogado, a executada poderá requerer 
autorização do Juízo para pagar o restante do débito em até 6 parcelas mensais corrigidas e 
acrescidas de juros. Não efetuado o pagamento procederá a penhora e avaliação de tantos bens 
quantos bastem para a satisfação da dívida, ficando advertido que será nomeado curador especial 
em caso de revelia nos termos da lei. 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 0003684-20.2020.8.26.0005. O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, 
Dr(a). PAULO DE TARSSO DA SILVA PINTO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)SUANY RIBEIRO 
SANTANA, Brasileiro, CPF 426.316.838-03, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento 
de Sentença, movida por CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S/A. Encontrando-se o réu em lugar 
incerto e não sabido, nos termos do artigo 513,§2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por 
EDITAL, para que no prazo de 15(quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente 
edital, pague a quantia de R$3.569,12, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o 
valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos ,do Código de Processo 
Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o 
período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para 
que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, 
sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 29 de maio de 2020 

Edital de Citação. Prazo 20 dias. Proc. 1001747-44.2017.8.26.0075. A Dra. Fernanda Regina Balbi Lombardi,
Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Cotia/SP, na forma da lei, etc... Faz a FABIANA GOMES
CLAUDINO que Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A, lhe ajuizou uma ação de Busca e Apreensão

relativo a um AUTOMÓVEL: “veículo marca GM - CHEVROLET, modelo VECTRA ELEGAN. 2.0 M, ano fab./mod.
2005 / combustível GASOLINA, cor PRETA, chassi 9BGAB69W06B149056, p laca DSB3381, RENAVAM
000872583147.  Apreendido o bem, e estando a ré, em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para
que em 05 dias, a fluir após os 20 dias supra, requerer a purgação da mora depositando, sob pena de
consolidar-se propriedade e a posse plena do bem no patrimônio do autor (art. 3º, §1º do decreto lei 911/69,
alterado pela lei 10.931/04), podendo, ainda, no prazo de 15 dias, após os 20 dias supra, contestar o feito,
sob pena de confissão e revelia. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será
nomeado curador especial. Será o edital afixado e publicado nos termos da lei. Bertioga, 09/07/2020.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1007675-29.2017.8.26.0704 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Luciane Cristina Silva Tavares, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) VENKO 
MULTISERVIÇOS LTDA - NA PESSOA DO SEU REPRESENTANTE LEGAL, CNPJ 
51.003.754/0001- 36, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de 
Banco Bradesco S/A, objetivando a quantia de R$ 35.242,25 (08/2018), referente a Cédula de 
Crédito Bancário - Capital de Giro Flex. 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 10 de junho de 2020. 

“EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE 
MARIA APARECIDA ARAUJO GONÇALVES, REQUERIDO POR FABIO ARAUJO GONÇALVES - 
PROCESSO Nº1004483-71.2019.8.26.0008. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara da Família e 
Sucessões, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). Glaís de Toledo Piza Peluso, 
na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem 
que, por sentença proferida em 03.03.2020, Em razão do exposto, acolho o pedido para decretar a 
INTERDIÇÃO de Maria Aparecida de Araujo Gonçalves, CPF: 203.934.298-22, RG: 8.386.835-5, filha 
de Francisco Vital de Araujo e Luzia Maria de Araujo, nascida em 17/01/1957, casada, cônjuge de 
José Fernandes Gonçalves, aposentada, natural de São Paulo, com domicílio em Rua Corta Vento, 
nº 13, Tatuapé, São Paulo/SP, CEP 03313-010, na São Luiz Casa de Repouso para Idosos Ltda., 
com registro de casamento junto ao Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais do 27º Subdistrito 
- Tatuapé (matrícula nº 143032 01 55 1976 3 00001 172 0000171-34), reconhecendo-a parcialmente 
incapaz de exercer, pessoalmente, todos os atos da vida civil, por ser portadora de demência não 
especificada (CID 10-F:03), e nomeando-lhe curador o requerente, Fabio Araujo Gonçalves, CPF: 
289.329.388-30, RG: 29.194.189-8, engenheiro elétrico, solteiro, com domicílio em Rua Abílio José 
Tannus, 64, vila Gomes Cardim, São Paulo/SP, CEP 03312-009, sob compromisso.” 

7ª VARA CÍVEL - COMARCA DE OSASCO/SP -  EDITAL de CONVOCAÇÃO de
ASSEMBLÉIA GERAL DE CREDORES, expedido nos autos da RECUPERAÇÃO
JUDICIAL  de J. RUFINU’S DIESEL LTDA . ,  Processo nº  1022949-
91.2016.8.26.0405. O Doutor WILSON LISBOA RIBEIRO, MM. Juiz de Direito da
7ª Vara Cível da Comarca de Osasco, Estado de São Paulo, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER que pelo presente edital, ficam CONVOCAÇÃO todos os CRE-
DORES das empresas J.RUFINU’S DIESEL LTDA., com sede na Av. Presidente
Kennedy, 4091 - Osasco, SP - CEP 06298-190, CNPJ 38.936.787/0001-70, para
comparecerem e se reunirem em ASSEMBLEIA a ser realizada, no Mezzanino
do Alpha Green Busines Tower, situado na Av. Cauaxi, 293, Alphaville, Barueri,
CEP 06454-020, no dia  15 de setembro de 2020,  às 10:00 horas  e
credenciamento com início às 09:00 ocasião em que Assembleia será instala-
da com a presença de credores titulares de mais da metade dos créditos de
cada classe, computados pelo valor e, caso não haja quórum nesta ocasião,
ficam desde já convocados os credores para a Assembleia em SEGUNDA CON-
VOCAÇÃO, no dia 29 de setembro de 2020, às 10:00 horas e credenciamento
com início às 09:00 a qual será instalada com a presença de qualquer número
de credores. A ordem do dia da Assembleia envolverá: (A) deliberar sobre o
pedido de desistência da Recuperação Judicia; (B) discussão e eventuais
alterações propostas pelos credores e/ou pela devedora e ulterior votação para
aprovação ou rejeição do Novo Plano de Recuperação da Recuperanda; (C) a
possibilidade da constituição do Comitê de Credores e a escolha de seus
membros e D) deliberação de outras matérias que possam afetar os interesses
dos credores. Os credores poderão obter cópia do Novo Plano de Recuperação a
ser submetido à deliberação da Assembleia nos autos do processo, em consulta ao
site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (www.tjsp.jus.br), digitando o
número do processo. Para os credores se fazerem representar na referida assembleia
por mandatário ou representante legal, é indispensável o cumprimento do dis-
posto no artigo 37, § 4º, da Lei 11.101/05, no prazo lá determinado (24 horas
antes da data). Os sindicatos de trabalhadores poderão representar seus asso-
ciados titulares de créditos derivados da relação do trabalho ou decorrentes de
acidente de trabalho na forma do artigo 37, § 5º, da Lei 11.101/05. Será o
presente edital publicado e afixado na forma da lei. Osasco, 07 de julho de 2020.

Ellan S/A
CNPJ/ME nº 04.345.304/0001-41 – NIRE 35.300.436.784

Ata de Assembleia Geral Ordinaria realizada em 17 de abril de 2020

Data, Hora e Local: Aos 17/04/2020, às 14h00, na sede social. Mesa: Stefan Roberto Stegmann, Presidente; José 
Roberto Cinto, Secretário. Convocação: Dispensada a Publicação da convocação. Ordem do Dia: a) Examinar e votar as 
demonstrações financeiras relativas ao exercício financeiro do ano de 2019, b) Examinar e votar a proposta de destinação 
do resultado, c) aprovar o balanço anual e d) Eleição da Diretoria. Deliberações: Apresentada a ordem do dia, foi efetuada 
a leitura do relatório da Diretoria, do Balanço Patrimonial publicado no dia 08 de abril no Diário Oficial na pagina 16 e na 
mesma data na Gazeta de São Paulo, pagina B3. Em seguida a Assembleia discutiu, examinou e aprovou por unanimidade 
as contas do exercício financeiro de 2019 e as demonstrações financeiras. Deliberou ainda, que o resultado Líquido 
remanescente deverá ser contabilizado em conta de Reserva de Lucros Realizar. Aprovou a eleição da, Sra. Christianne 
Barbosa Stegmann, RG nº 28.911.954-6 SSP/SP, CPF nº 092.672.178-01, ocupando o cargo de Diretora Comercial e o 
Sr. Stefan Roberto Stegmann, RG nº 9376809-6 SSP/SP, CPF nº 050.348.618-36, ocupando o cargo de Diretor Presidente 
para o biênio de 2020 e 2021, iniciando-se na presente data e terminando na data em que for realizada a Assembleia 
Geral Ordinária, que aprovar as contas do exercício de 2021, ou seja, ate 30/04/2022. Os Diretores ora eleitos declaram 
sob as penas da Lei, não estarem incursos em nenhum dos crimes previstos em Lei especial, que os impeçam de exercer 
atividades mercantis, bem como, não se acham incursos na proibição de arquivamento previsto na Lei nº 8.934/94. Estando 
os eleitos presentes, foram empossados de imediato, passando a partir desta data exercer os poderes e responsabilidades 
determinada pelo Estatuto Social. Os termos de posse e a declaração de desimpedimento estão arquivados na sede da 
companhia. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, sendo lavrada a presente Ata. 
Assinaturas: Mesa: Stefan Roberto Stegmann – Presidente; José Roberto Cinto – Secretário. JUCESP – Registrado sob o 
nº 214.954/20-1 em 24/06/2020. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.
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VARGEM GRANDE PAULISTA-EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1001097-06.2017.8.26.0654 Classe: Assunto: 
Procedimento Comum Cível – Condomínio Requerente: Condomínio Residencial América Requerido: Jose Eduardo 
Paes de Oliveira Junior e outro EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO 30 DIAS. PROCESSO 1001097-06.2017.8.26.0654 O 
MM. Juiz de Direito da Vara Única, do Foro de Vargem Grande Paulista/SP, Dr. DJALMA MOREIRA GOMES JUNIOR, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a JOSE EDUARDO PAES DE OLIVEIRA JUNIOR, CPF 305.747.508-60 e QUELI BRAZ 
DE SOUZA PAES, CPF 299.468.148-03, que Condomínio Residencial América ajuizou ação comum para cobrança de 
R$ 9.034,47 (julho/2017), referente obrigações condominiais da Casa nº 12, Quadra D, Tipo 1, do Condomínio Residen-
cial América, devidamente atualizado. Estando os réus em lugar incerto, expede-se edital de citação, para em 15 dias, a 
fluir do prazo supra, contestarem a ação, 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. Vargem Grande Paulista, aos 25 de maio de 2020.      [16,17] 

JUÍZO DE DIREITO DA 9ª VARA CÍVEL DE GUARULHOS/SPJUIZ DE DIREITO ANA CAROLINA MIRANDA DE OLIVEIRA 
Processo nº 1046717-02.2019.8.26.0224EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, AUTOS DO PROCESSO Nº 1046717-
02.2019.8.26.0224. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 9ª Vara Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). ANA 
CAROLINA MIRANDA DE OLIVEIRA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a COMERCIAL F. CONDE S/A;, ALICE GIACHERI 
PAOLILLO que também assina ALICE PAOLILLO; DINOR BITTENCOURT, e sua mulher, JORGETA CHAMIS BITTENCOURT, 
também conhecida por JORGETA C. BITTENCOURT; PHILOMENA GRECCO FERNANDES; e RUBENS JORGE MONTEIRO, 
foi proposta por Sociedade Guarulhense de Educação, a presente ação da usucapião, pretendendo adquirir o domínio de uma 
área correspondente à 25.881,95m², bem como as construções ali edificadas, localizada na Rua Doutor Sólon Fernandes, Praça 
Professor Ciro de Castro Almeida, Rua Rio Grande, Praça Professor Alberto Deodato Rua Mozart e Avenida São Luiz, Bairro Vila 
Rosália, Perímetro Urbano, Município e Comarca de Guarulhos São Paulo, cuja descrição encontra-se inserida no memorial 
descritivo juntado aos autos, constituída pelos lotes 1, 2,3,4, 6,7, 8, 9, 10,11, 12, 13,14, 19, 20,21,22,23,24,25, 26, 27, 28, 29, 43,44, 
45,46,47,48, 49, 50,51,52,53,54,55, 56, 57, 58, 59, 60, 61,62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 todos da quadra 102, do 
loteamento Vila Rosália, com origem na Transcrição 19.072 da 12ª. Circunscrição Imobiliária da Capital, em nome da COMERCIAL 
F. CONDE; os lotes designados de nºs 01, 65 a 72, são objetos das Transcrições nºs 24.268, 24.269, 24.270, 24.271, 24.272, 
24.273, 24.274, 24.275 e 24.276, do 1º Registro de Imóveis de Guarulhos, em nome de DINOR BITTENCOUR; os lotes 6,7, e 8 da 
quadra 102, tem origem nas Transcrições 43.374, 43.375 e 43.376 do 1º Registro de Imóveis de Guarulhos em nome da 
COMERCIAL F. CONDE; já o lote 19 da quadra 102, é objeto da Transcrição 28.219 do 1º Registro de Imóveis de Guarulhos, em 
nome de PHILOMENA GRECO FERNANDES; os lotes 28 e 29 da quadra 102, objetos das Transcrições 37.690 e 37.691 do 1º 
Registro de Imóveis de Guarulhos, em nome de ALICE GIACHERI PAOLILLO, que também assina ALICE PAOLILLO; e 
finalmente, o lote 64 da quadra 102, objeto da Transcrição 7.879 do 1º Registro de Imóveis de Guarulhos, em nome de RUBENS 
JORGE MONTESANO. O imóvel tem como confrontantes ANA MARIA GOMES LOURENÇO; ANTONIO CARLOS CAMPOS; 
RYOZO HAMAMOTO; SEBASTIÃO APARECIDO DA SILVA; ADILSON DE CARVALHO; KATIA ISABEL LOZANO; AZIZE 
BARCHINI BELOTI; ARMANDO LUONGO e VICENTE LUONGO. Os requerentes alegam possuir o imóvel de forma mansa, 
pacífica, ininterrupta e sem oposição de quem quer que seja, pelo prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente para 
CITAÇÃO para que, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, CONTESTEM o feito, sob pena de presumirem-se 
verdadeiros os fatos alegados e cientes de que não havendo manifestação lhe será nomeado CURADOR ESPECIAL Será o 
presente publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 26 de junho de 2020.       [16,17] 
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