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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 vista da publicação do Edital de Aviso do Plano 

de Recuperação Judicial no D.J.E. no dia 03.09.2020, vêm requerer a 

juntada do anexo comprovante de publicação do Edital nesta mesma 

data, também no jornal Gazeta de São Paulo (Doc. 01). 

 

São Paulo, 04 de setembro 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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B2gazetasp.com.br
QUINTA-FEIRA, 3 DE SETEMBRO DE 2020 Economia

37ª VARA CÍVEL DA CAPITAL – SP 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0004777-29.2017.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 37ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Patrícia Martins Conceição, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a(o) CARLOS ROBERTO DE LIRA, RG 8924362, CPF 069.552.404-63, nos autos da ação de Cumprimento 
de Sentença, requerida por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BAHIA, penhorado para garantia da dívida o seguinte imóvel: Apar-
tamento N° 611, no 6° andar ou 7° pavimento do Condomínio Edifício Bahia, localizado na Rua Helena Zerrener, N° 39, 
no 2° Subdistrito Liberdade, com área construída de 28,87m², contribuinte cadastrado sob o N° 005.077.0668-4, imóvel 
descrito na matrícula N° 20.252 do 1° Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo, ficando nomeado o atual possuidor 
do bem como depositário, independente de outra formalidade, conforme fls.87. Por intermédio do qual fica intimado para, 
se o caso oferecer IMPUGNAÇÃO, no prazo de 15 dias úteis, 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 publicado na forma da lei. 

11º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CAPITAL - EDITAL DE INTIMAÇÃO - Lei 9.514/97 - VICENTE 
DE AQUINO CALEMI, Oficial Substituto do 11º Registro de Imóveis da Capital/SP, FAZ SABER a todos quan-
tos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, perante esta Serventia, situada na Rua Nelson 
Gama de Oliveira, nº 235, Vila Andrade, foi prenotado sob o nº 1.306.942 o requerimento feito pelo BANCO 
SANTANDER (BRASIL) S/A, CNPJ/MF nº 90.400.888/0001-42, na qualidade de credor fiduciário, objetivando 
a intimação dos devedores fiduciantes, ANDRÉ AUGUSTO FLEURY, RG nº 7.163.637-7-SSP/SP, CPF/MF nº 
012.457.238-39, e ROSANA CALEGARI FLEURY RG n° 7.226.476-7-SSP/SP,  CPF/MF n° 047.799.148-33, 
brasileiros, proprietários, casados, os quais se encontram em local incerto e não sabido, conforme certidões 
expedidas pelos Oficiais de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital, de forma 
que, a teor do que dispõe o § 4º do artigo 26 da Lei 9.514/97, ficam intimados a comparecer neste Serviço 
de Registro de Imóveis, de segunda a sexta-feira, no horário das 9:00 às 16:00 horas, pessoalmente ou 
por meio de representante legal, devidamente qualificado, a fim de efetuarem o pagamento das prestações 
em atraso e demais encargos contratuais, totalizando o débito, em 01 de setembro de 2020, o valor de 
R$79.149,71 (Setenta e nove mil, cento e quarenta e nove reais e setenta e um centavos), em conformida-
de com a forma e condições estabelecidas no contrato particular, com força de escritura pública, registrado na 
matrícula nº 306.251, referente ao Prédio situado na Av. Vereador José Diniz, nº 1.144, 29º Subdistrito - Santo 
Amaro; -  sendo que o valor acima será acrescido das custas, emolumentos, despesas com as tentativas de in-
timação pessoal dos fiduciantes e de todas as despesas com a publicação deste Edital. Ficam INTIMADOS os 
mencionados devedores fiduciantes que, no dia imediatamente posterior ao da última publicação do presente 
edital, serão os mesmos considerados como intimados e terão o prazo de quinze dias para adimplir o referido 
pagamento. Decorrido o prazo legal para a purgação da mora, ao credor fiduciário será facultado requerer a 
consolidação da propriedade fiduciária, conforme previsto no §7º do artigo 26 da Lei Federal nº 9.514/97. Para 
que surtam os efeitos legais da intimação, sem que possa alegar ignorância, o presente edital está sendo publi-
cado por três dias em um dos jornais de maior circulação local. São Paulo, 01 de setembro de 2020. VICENTE 
DE AQUINO CALEMI - OFICIAL SUBSTITUTO

11º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CAPITAL - E D I T A L – PRAZO DE 15 DIAS - 11º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS 
DA CAPITAL, PLINIO ANTONIO CHAGAS, conforme dispõe o Artigo nº. 216-A da Lei Federal nº. 6.015/73, FAZ SABER A TODOS QUE 
VIREM O PRESENTE EDITAL que foi prenotado sob o nº 1.287.622, em 18 de novembro de 2019, neste Serviço Registral, REQUE-
RIMENTO DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DE USUCAPIÃO (Usucapião Ordinário – Art. 1.242 CC), Ata Notarial e demais 
documentos elencados no referido dispositivo legal, apresentados por FABIO ERNESTO CUSTÓDIO BARBIN, brasileiro, solteiro, maior, 
administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº.  33.997.172-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 222.837.318-44, residentes e 
domiciliados nesta Capital na Rua Job Lane, nº. 400 – Jardim Petrópolis, CEP: 04639-000; e ANA CAROLINA BARBIN BRECCIO, bra-
sileira, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 33.997.173-SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº. 305.650.988-29, casada 
sob o regime da separação de bens, na vigência da Lei Federal nº. 6.515/77, com JOSÉ ROBERTO BRECCIO, brasileiro, enfermeiro, 
portador da Cédula de Identidade RG nº. 28.596.917-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 279.300.078-71, residentes e domiciliados 
nesta Capital, na Rua Job Lane, nº. 400 – Jardim Petrópolis, CEP: 04639-000, os quais alegam deter a posse mansa e pacífica com 
animus domini, desde 03 de maio de 2002, sobre o IMÓVEL situado na situado na Rua Job Lane, nº. 400, correspondente ao lote 16 da 
quadra “A” do loteamento denominado “Jardim Petrópolis”, no 29º Subdistrito – Santo Amaro, cadastrado na Municipalidade de São Paulo 
pelo contribuinte sob o nº. 088.255.0006-8, com área construída de 270,00m², e área de superfície de 252,70m², imóvel esse que se acha 
registrado conforme a Transcrição nº. 248.329, deste 11º. Cartório de Registro de Imóveis, sob a titularidade dominial de JOSE PROFETA 
DOS SANTOS ou JOSE PROPHETA DOS SANTOS, casado com ELZA GOMES DOS SANTOS, e LAERTE CABRAL DOS SANTOS, 
casado com CLARICE RODRIGUES DOS SANTOS, ambos brasileiros, proprietários, residentes e domiciliados nesta Capital na Rua Job 
Lane, nº. 400. Esta publicação é feita para dar publicidade de todos os termos do presente Procedimento Administrativo de Usucapião 
Extrajudicial para, querendo, possam eventuais terceiros interessados, ou o(s) notificando(s), JOSE PROFETA DOS SANTOS ou JOSE 
PROPHETA DOS SANTOS, Espólio de ELZA GOMES DOS SANTOS, Espólio de LAERTE CABRAL DOS SANTOS, CLARICE RO-
DRIGUES DOS SANTOS, TANIA GOMES DOS SANTOS, RONI GOMES DOS SANTOS, CECILIA MARA DOS SANTOS, HAIDE KATO 
HASUI, VERA LUCIA MONTES DOS SANTOS, EDUARDO DE SIQUEIRA SCATTONE, LILIA KURPJUWEIT FISCHER SCATTONE, 
CRISTIANE CASSAB e LUIGI CASSAB FILIPOZZI, oferecerem eventual(is) impugnação(ões), desde que  fundamentada(s), em face ao 
titular de domínio, bem assim aos confrontantes, sob pena de não ser(em) considerada(s) e o procedimento administrativo seguir o curso 
previsto na referida Lei Federal nº. 6.015/1973, e nas Normas de Serviço editadas pela Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Es-
tado de São Paulo, e ainda a teor do Provimento nº. 65, do Conselho Nacional de Justiça. Decorridos 15 dias da data da publicação deste, 
e na ausência de qualquer reclamação por escrito de quem se julgar prejudicado, proceder-se-á ao registro de que trata o artigo nº. 216-A 
da Lei nº. 6.015/73. Dado e passado no 11º. Oficial de Registro de Imóveis da Comarca da Capital, aos 27 de agosto de 2.020. O Oficial.
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EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº:1000230-74.2019.8.26.0514. Classe: Assunto: Procedimento Comum Cível - 
Enriquecimento sem Causa. Requerente: Associação dos Proprietarios Em Gran Ville São Venancio. Requerido: Daniel de 
Moraes Salvo. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1000230-74.2019.8.26.0514. O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da Vara Única, do Foro de Itupeva, Estado de São Paulo, Dr(a). HELOISA HELENA PALHARES MONTENEGRO 
DE MORAES, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)DANIEL DE MORAES SALVO, RG 251211782, CPF 214.864.718-03, 
que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Associação dos Proprietarios Em Gran Ville São 
Venancio, objetivando o recebimento do valor de R$2.034,92(janeiro/2019), referente às taxas de manutenção descritas na 
demanda, relativas ao Lote 15 Quadra 11 na Associação autora. 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. 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. NADAMAIS. Dado e passado nesta cidade de Itupeva, aos 14 de agosto de 2020 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1018156-45.2019.8.26.0554. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara 
Cível, do Foro de Santo André, Estado de São Paulo, Dr(a). Alexandre Zanetti Stauber, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) EDSON 
DE SOUZA RAMOS, Brasileiro, Solteiro, Administrador de Empresas, CPF 159.150.948-30, com endereço à Avenida Capuava, 100, 
Apto 25 Bloco 2, Vila Homero Thon, CEP 09111-000, Santo André - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível 
por parte de URBANO FELIPE NETO, alegando em síntese que na data de 21/01/2019, vendeu o automóvel JAC T40, cor preta, 
Placa GAA 0636, ano 2017, modelo 2018, que estava financiado junto ao banco Santander, ao Réu, e seria realizada a quitação do 
automóvel ou a transferência da dívida até a data de 28/02/2019, o que não ocorreu. 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. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado 
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de Santo André, aos 05 de agosto de 2020. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0017783-56.2020.8.26.0114. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª 
Vara Cível, do Foro de Campinas, Estado de São Paulo, Dr(a). Gabriel Baldi de Carvalho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JOSE 
CARLOS DA SILVA ROSA, CNPJ 16.560.525/0001-11, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, 
movida por CONTE AZEVEDO & SOUZA ADVOCACIA E ASSESSORIA JURÍDICA. 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$2.904,61, 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 Campinas, aos 11 de agosto de 2020. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0023855-34.2019.8.26.0554. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 8ª Vara 
Cível, do Foro de Santo André, Estado de São Paulo, Dr(a). André Luiz Rodrigo do Prado Norcia, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) ALEXSANDRA FERREIRA DA SILVA, Brasileira, RG 53590149, CPF 403.342.168-85, com endereço à TRAVESSA SÃO 
PEDRO, 08, CHÃ DA JAQUEIRA, CEP 57018-525, Maceio - AL que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de 
sentença, movida por JURITI SECURITIZADORA. 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 12.722,60(julho/2019), 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 
Santo André, aos 25 de agosto de 2020. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 dias. Processo nº 1058339-67.2016.8.26.0100. O Dr. Ralpho Waldo de Barros Monteiro 
Filho, MMº Juiz de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos do Foro Central/SP, Faz Saber a todos quantos o presente edital virem ou 
dele conhecimento tiverem, Réus ausentes e incertos, seus Herdeiros ou Sucessores, Terceiros interessados ou Desconhecidos, 
especialmente ao ESPÓLIOS DE VIRGÍLIO ROSCHEL KLEIN e de NAUTHILDE LUZ ROSCHEL, representados pelo inventariante, 
NELSON LUZ ROSCHEL, RG. 1.201.542-8, e CPF. 062.375.178-04, que GABRIELA POLETTI DA SILVA, RG. 29.187.971-8 e CPF. 
264.114.888-94, ajuizou ação de Usucapião, objetivando a declaração de propriedade do imóvel usucapiendo, sito à Estrada do M Boi 
Mirim, nº 7.980, bairro Parque do Lago, CEP 04948-030 - SP com aproximadamente 100.000 m² de área localizado dentro de uma 
área maior de aproximadamente 45 alqueires, que representa no todo a soma de 4 (quatro) glebas, a) transcrição n.º 14.670/ 14.665 no 
11º Registro de Imóveis de São Paulo e nº 5.032, do 4º Registro de Imóveis de São Paulo; b) transcrição n.º 14.668 no 11º Cartório de 
Registro de Imóveis de São Paulo; c) transcrição n.º 15.254 do 11º Registro de Imóveis de São Paulo; d) e transcrição n.º 18.335 no 11º 
Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo. A posse da autora é pacífica e incontestada desde o ano de 1998, mantendo desde 
então no imóvel tanto sua residência e de sua família quanto sua empresa, consistente no comércio de rações e produtos para animais, 
utilizando ainda o imóvel para sua criação de animais de que se extrai seu sustento e de sua família. Estando em termos, expediu-se o 
presente edital de CITAÇÃO, para que no prazo de 15 dias úteis, após fluir o prazo de 20 dias supra, querendo ofereçam defesa, sob 
pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados pela autora na petição inicial, nos termos dos artigos 344 e 355, II do 
NCPC, ficando advertidos que será nomeado curador especial em caso de revelia, nos termos do artigo 257, IV do NCPC. Será o 
presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. Processo nº 1002691-56.2017.8.26.0007. O MMº Juíz de Direito da 4ª Vara Cível do 
Foro Regional VII – Itaquera/SP, Dr. Carlos Alexandre Böttcher, na forma da Lei, etc. Faz Saber a P M AUTOS COMERCIO DE 
VEICULOS LTDA, CNPJ 18.009.583/0001-87, na pessoa de seu sócio Rafael Francisco Gomes, que GISELLE SANSANA DUARTE, 
RG. 42.596.810-8 SSP/SP, e CPF. 337.044.793-37, ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Dano Moral e Material c/c 
Pedido de Tutela de Urgência, onde a Autora em 11/11/2016, e se interessou por um Nissan Kicks 0km, atendida por Rafael Francisco 
Gomes, efetuou entrada do veículo no valor de R$ 44.600,00 o qual se comprometeu a entregar o bem até o dia 20/12/2016, o que não 
ocorreu, causando diversos transtornos a Autora. Diante dos fatos, requer a Autora seja concedida a Tutela de Urgência, e efetuar a 
entrega do veículo marca NISSAN KICKS SL 1.6 CVT FLEX 4 portas, Cor Branco, ano e modelo 2016/2017, Chassi n.º 
3N8CP5HE1HL483328, objeto da cédula de crédito bancário n.º 00334724860000001770, sob pena de multa diária a ser arbitrada por 
Vossa Excelência, e a devolução do valor da entrada no valor de R$ 44.600,00, e indenização no valor de R$ 30.000,00 pelo 
constrangimento sofrido, à título de reparação por dano moral, e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, na 
base de 20% sobre o valor final apurado. Dá-se a presente ação, o valor de R$ 74.600,00 (Fevereiro/2017). Estando o réu em lugar 
ignorado, foi determinada a sua citação por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá 
após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em 
que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da Lei. Nada Mais. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 26 de junho de 2020. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1012824-76.2018.8.26.0152. O MMº Juíz de Direito da 2ª Vara Cível do 
Foro de Cotia/SP, Dr. Diogenes Luiz de Almeida Fontoura Rodrigues, na forma da Lei, etc. Faz Saber ao co-executado Marcelo Martins 
de Freitas, RG. 45.193.959-1-SSP/SP e CPF. 310.627.118-31, que M ISAAC PIRES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/C 
LTDA, ajuizou ação de Execução de Título para cobrança de R$ 14.687,65 (Dezembro/2018), referente o Contrato de Compra e 
Venda firmado entre as partes, onde o réu deixou de pagar as parcelas vencidas entre 30/12/2017 à 30/10/2018, relativas ao Lote nº 05 
Quadra N do Loteamento Reserva dos Pires, Cidade de Cotia/SP, conforme documentos descritos e anexados nos autos. Estando o 
co-executado em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 3 dias, pague a dívida, custas e despesas processuais, além de 
honorários advocatícios, fixados em 10% a contar da citação. (Em caso de pagamento integral no prazo declinado, os honorários 
advocatícios poderão ser reduzidos pela metade) ou querendo, ofereça Embargos à Execução, em 15 dias, a fluir após os 20 dias 
supra, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (Art. 257 inciso IV do NCPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de 
fato formuladas pelo autor (Art. 344 do NCPC). Será o presente edital,afixado e publicado na forma da Lei.Nada Mais.Cotia,03/06/2020. 
 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1001057-14.2014.8.26.0271. A MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Cível do 
Foro de Itapevi/SP, Dra. Márcia Blanes, na forma da Lei, etc. Faz Saber a MARCOS DE OLIVEIRA GUIMARÃES, RG 343659050, 
CPF 340.180.798-69, sito à Rua Neusa Domingos Nascimento Vasconcelos, 159, casa 3, JD. Aurora, Itapevi - SP, que lhe foi proposta 
ação de Reintegração / Manutenção de Posse IVANUEL JERÔNIMO LOPES DE ARAÚJO e outro, alegando em síntese: Uso, Gozo 
e Fruição Gratuita de imóvel, referente o contrato de compra e venda firmado entre as partes, para aquisição do Lote de Terreno nº 05-A 
– Quadra G do loteamento denominado Jardim Paulista, Localizado neste Município e Comarca de Itapevi/SP, onde o réu, não mais 
pagou as prestações referentes à aquisição do imóvel desde 30 de julho de 2008, conforme documentos anexados nos autos. Diante 
dos fatos, requerem os autores a Rescisão do contrato havido entre as partes, com a conseqüente reintegração na posse do imóvel, e 
pagamento de indenização a título de reparação por perdas e danos materiais, uso, gozo e fruição gratuita o imóvel, e indenização que 
deve corresponder a 2% sobre o valor do contrato , para cada mês ou seja, R$ 708,00 por mês, e o pagamento das despesas, custas 
processuais, e honorários advocatícios. Dá-se a causa o valor de R$ 35.400,00 (Março/2014). Estando o réu em lugar ignorado, foi 
determinada a sua citação por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso 
do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da Lei. Nada Mais. Dado e passado nesta 
cidade de Itapevi, aos 25 de agosto de 2020. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 0003267-58.2020.8.26.0008. A MMª Juíza de Direito da 4ª Vara Cível 
do Foro Regional VIII – Tatuapé/SP, Dra. Mariana Dalla Bernardina, na forma da Lei, etc. Faz Saber a TRANS-MENEZES LTDA - ME, 
CNPJ 58.943.291/0001-31, que por este Juízo, tramita uma ação de Cumprimento de sentença, movida por North Bank Fomento 
Comercial LTDA. Estando o réu em lugar ignorado, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a INTIMAÇÃO por Edital, 
para que, no prazo de 15 dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 12.689,62 
(maio/2020), 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, afixado e 
publicado na forma da Lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, 30 de julho de 2020. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1036690-62.2016.8.26.0224. O MMº Juíz de Direito da 10ª Vara Cível do 
Foro de Guarulhos/SP, Dr. Lincoln Antônio Andrade de Moura, na forma da Lei, etc. Faz Saber a SANTANA PISOS COMÉRCIO 
VAREJISTA DE PISOS EM MADEIRA EIRELLI - ME ASSOALHOS MONET, CNPJ.17.284.788/0001-08, na pessoa de seu 
representante legal, que FABIO VINÍCIUS ALVES, RG. 44.684.817-7 e CPF. 345.429.468-19, ajuizou ação de Indenização por Danos 
Morais c/c Obrigação de Fazer, onde o autor adquiriu da ré, produtos discriminados na NF de compra (pisos, rodapés, tacos, dentre 
outros), onde foi constatado de forma clara que o réu causou inúmeras avarias no imóvel do autor, inclusive a existência de cupins em 
pontos da residência. Diante dos fatos, requer o Autor seja deferida tutela antecipada, determinando que a ré, no prazo de 48 horas 
após a citação, proceda os reparos elencados sob pena de multa diária de R$ 500,00 e condenação ao pagamento de indenização 
compensatório pelos danos morais causados ao autor no valor de R$ 20.000,00 e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o 
valor da causa. Dá-se à causa o valor de R$ 20.000,00 (Setembro/2016), para todos os efeitos de direito e alçada. Estando o réu em 
lugar ignorado, expediu-se o presente edital de citação, para que no prazo de 15 dias, após fluir o prazo de 20 dias supra, querendo 
ofereça defesa, sendo advertido dos artigos 344 e 355, II do NCPC, sendo que presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados, ficando 
advertido que será nomeado curador especial em caso de revelia, nos termos do artigo 257, IV do NCPC. Será o presente edital, 
afixado e publicado na forma da Lei. Cidade de Guarulhos, 20 de agosto de 2020. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1022988-05.2017.8.26.0001. O MMº Juíz de Direito da 33ª Vara Cível do 
Foro Central Cível/SP, Dr. Sergio da Costa Leite, na forma da Lei, etc. Faz Saber a AX ACESSÓRIOS PARA AR CONDICIONADO 
POWERMATIC LTDA, CNPJ.07.310.665/0001-40, na pessoa de seu representante legal, que ACESSÓRIOS PARA AR 
CONDICIONADO POWERMATC LTDA, ajuizou ação Monitória para cobrança de R$ 5.368,17 (Agosto/2017), referente compra de 
material realizada pelo executado junto ao Requerente, onde acabou por originar a Nota fiscal de n.º 3649, que deixou de efetuar o 
pagamento da mercadoria, conforme documentos anexados nos autos. Estando o executado 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 700, 701, 702 do NCPC), ou ofereça embargos, sob pena de converter-se o 
mandado inicial em mandado executivo. No caso de revelia, 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 25 de agosto de 2020. 
 

5ª Vara Cível - 5º Ofício Cível Intimação. Prazo 20 dias. Proc. 0036443-43.2020.8.26.0100. O 
Dr. Gustavo Coube de Carvalho, Juiz de Direito da 5ª Vara Cível, FAZ SABER a Ghassan Ahmad 
Nader, CPF/MF 009.743.269-50, o qual encontra-se em local ignorado, que pelo presente edital, 
expedido nos autos de Cumprimento de Sentença que lhe requer Banco Bradesco S/A, fica 
intimado para em 15 dias úteis, após os 20 dias supra, pagar a quantia de R$ 236.216,49, sob 
pena de multa de 10% e honorários advocatícios de 10%, nos termos do art. 513 § 2º inciso IV do 
CPC, ficando advertido de que transcorrido o prazo mencionado, sem pagamento, iniciase o 
prazo de 15 dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 
próprios autos, impugnação (art. 523/CPC). São Paulo, 25 de agosto de 2020.

COMUNICADO
A Bio Saúde Serviços Médicos, diante do que dispõe o art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/98, que trata das 
rescisões de contrato de plano de saúde, diante das tentativas frustradas de notificação por via postal e pessoal de alguns 
de seus beneficiários nos endereços tidos como atualizados, fornecidos pelos mesmos, vem, por meio do presente edital, 
em observância a Súmula Normativa nº 28, da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), de 30.11.15, NOTIFICAR 
os consumidores contratantes abaixo listados, ora identificados pelos respectivos números de inscrição no Cadastro de 
Pessoas Físicas, sem os dígitos de verificação, e pelo número do cartão do beneficiário junto a esta operadora, para que no 
prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar desta publicação, contate essa operadora pelo telefone 11.3469-3100, a fim de 
regularizar a pendência financeira/inadimplência de seu plano de saúde. Tudo para garantir a manutenção dos serviços 
contratados. Ficam V. Sas., notificadas de que a não quitação dos débitos existentes, acarretará a rescisão do seu contrato 
de plano de saúde, medida prevista na legislação ora indicada. 132571  MLSS 330.587.248-XX, 148048 BAWS 
389.753.118-XX, 138474 RVSE 338.854.038-XX, 142179 RDS 218.734.608-XX, 29038 TPB 20.101.231/0001-XX, 
128644 CSFK 407.251.498-XX, 147220 DGS 437.648.718-XX, 37609 NSL 23.287.257/0001-XX, 131908 CLC 
385.279.148-XX, 140107 AJR 232.953.268-XX, 143739 FF 404.483.538-XX, 143593 GAS  476.696.398-XX, 122982 LSS 
410.111.968-XX, 123335 MSV 054.697.115-XX, 133592 JMV 452.211.668-XX, 142099 RKGGS  339.878.328-XX, 145220 
EJCJ 290.750.468-XX, 139817 ASSS  759.330.555-XX, 110942 MMAM  028.395.453-XX, 149191 JBS  500.776.018-XX, 
123187 EVV 102.232.324-XX, 148859 RPS 067.212.284-XX, 112731 CSP 331.628.588-XX, 118373 WD  433.943.068-
XX, 139914 MISB  403.178.668-XX, 129682 ASGM 381.369.118-XX, 107064 MTBS 306.503.208-XX,148349 SSS 
116.654.688-XX, 135907 KCSL 156.966.808-XX,141420 LAF 278.462.868-XX, 140087 JFR 327.221.988-XX, 151671 
IVMS 445.146.658-XX, 122013 SCC 344.556.238-XX, 149010 VJM 247.779.508-XX, 146224 TTS T 391.513.128-XX, 
143624 ANO  215.442.198-XX, 1020350 APJS  345.898.948-XX, 126798 JMS 396.597.878-XX, 152615 BSLS 
480.431.138-XX, 131987 TL  361.571.238-XX, 138488 WNRA 489.253.928-XX, 144097 MMS 277.569.508-XX 124126 
JNS 119.017.554-XX, 146022 LMF  428.059.368-XX, 66545 AMFS 206.090.728-XX, 137000 DPN 381.854.698-XX, 
148614 HBS 275.796.018-XX, 126565 FPN  117.576.089-XX,34712RA 30.474.612/0001-XX,143208 FMA 394.072.648-
XX,132450 CLA 051.112.888-XX, 147927 TLFGS 389.952.688-XX, 127826 ACRR  356.652.378-XX, 36236 ASM 
17.485.472/0001-XX, 147136 AS  086.637.564-XX, 136078 NRS  530.412.528-XX, 98346 MPS  022.195.433-XX, 87011 
ICC  375.134.978-XX, 151729 JRG 134.598.558-XX, 145573 ACG  059.198.213-XX, 98441 IMS 319.626.958-XX, 137059 
JGS 112.855.124-XX,142796 ICAB  161.151.298-XX,2755 FFR 26.764.302/0001-XX, 107108 FAA  348.612.178-
XX,133144 NPS  388.221.768-XX, 137052 SGS 390.092.778-XX,131677 DAS  341.964.328-XX, 3017298 VNRF 
305.494.848-XX,122886 TCS 043.233.625-XX, 131993 AKFS 488.901.508-XX, 110736 AMB  183.451.248-XX, 32188 
RCC  347.904.598-XX, 109467 SGP 127.447.628-XX, 121072 LSB  342.264.048-XX, 142670 SSS 482.863.988-XX, 
133101 EFH 426.001.988-XX,   145950 DSC  417.033.488-XX, 145969 JSP  006.168.923-XX,147291 FSL  322.295.648-
XX,145004 ANO 499.767.828-XX, 32523 RKCC  18.180.339/0001-XX, 131436 RTF 056.106.846-XX, 149152 MSO 
543.482.078-XX,30662 ROCP  048.636.315-XX,147798 JMG 110.041.884-XX,108539 PAA 368.136.938-XX, 121891 
HRSQ  317.794.048-XX,143408 NLRP 454.495.138-XX,29999 ZVS 74.426.800/0001-XX, 92944 WNR  227.603.298-XX, 
141869 CRSN  064.157.743-XX, 111382 MLGS  071.908.284-XX,146145 ACS  090.073.494-XX, 129578 ASG  
394.770.678-XX,149539 VSL  329.621.728-XX, 148905 JS 418.414.618-XX, 147964 DLS  289.825.828-XX,138648 
MGPS  346.775.518-XX, 134918 SRN  330.232.628-XX, 122070 MTPO  399.567.328-XX,1004380 ESF  658.631.785-
XX,112864 NESSB  331.673.518-XX,34776 CO  10.752.339/0001-XX, 143721 TBA 484.871.038-XX,31340 MPS  
17.073.315/0001-XX, 114129 BFL  071.432.724-XX,142921 LCS  328.948.348-XX, 138103 JFO  343.830.538-XX,122824 
KLPS  402.626.658-XX, 151695 GCS  278.664.988-XX, 122825 RVFS 374.696.288-XX,33431 GFMR  35226785836 
29.848.574/0001-XX,148609 GVA 016.070.173-XX, 143085 SMM  337.950.138-XX, 118020 DPC  385.848.488-XX, 
147179 MSB  313.074.068-XX, 120956 MPAL  351.494.848-XX, 133059 AMLL  096.633.228-XX, 147685 KCMF  
439.464.938-XX, 146297 ANS  502.494.408-XX, 107517 EQA  250.263.988-XX, 146722 LCT  051.731.023-XX, 144052 
JSS  409.632.638-XX, 151264 JRS  714.721.852-XX, 141042 VSSJ  430.456.418-XX, 147057 LSB  502.366.358-XX, 
136362 LSG 438.923.068-XX, 145309 JMS  305.354.408-XX, 133051 RFO  418.905.708-XX, 140757 CCSS  
370.575.998-XX. 134464 LGS 387.418.718-XX,139491 TVS 219.073.858-XX,136434 RRS 118.649.168-XX,150413 
LRLL041.512.795-XX,140742 JEFB  199.870.408-XX,137869 MFAM 174.571.898-XX,145712 FNS 167.810.918-
XX,136545 LHPS 411.203.008-XX,130367 LNF 480.179.698-XX,134282 INARIE MRO 380.828.238-XX,124778 FMS 
225.407.748-XX,106857 VRS 368.161.188-XX,135737 JSS 028.266.875-XX,26410 ECP 20.067.257/0001-XX,141637 
AJS 357.771.558-XX,140834 ESL 172.053.888-XX,133460 LHS 395.524.778-XX140356 FSR 421.126.738-XX,144058 
FNRLC 478.471.648-XX,80391 ASS 451.858.278-XX,93564TAIS MAS 369.906.628-XX, 36191 ECS 04.531.931/0001-
XX,33481 DKS 922.160.138-XX,117680 PSAG 380.368.678-XX,34826 LCSS 19.438.428/0001-XX,145213 IGARE 
422.130.148-XX,109994 VSA 443.089.448-XX, 253033  JMB 22.709.593/0001-X,140802 TOM 335.627.638-XX, 253849 
MASSEH 19.596.272/0001-XX,147169 SSSS 022.148.725-XX,144458 TRT 066.774.154-XX,140235,SBG 341.586.578-
XX,140127 BRAZ 346.361.078-XX,141920 MSSL 286.183.578-XX,122258 KAA 449.421.248-XX,135724,MPST 
361.103.248-XX,124192 JNO 114.307.976-XX,36043 POPIL 03.274.572/0001-XX,139035,VS 307.584.128-XX,108619 
RCC 407.693.768-XX,31752 JSSPS 22.806.431/0001-XX,121681 JOCS 397.032.448-XX,139900 CVS 397.667.428-
XX,141995 SCC 312.560.168-XX,117366 JCF 252.211.758-XX,136947 ALMBP 437.065.968-XX,137456 MIP 
3 0 2 . 8 8 4 . 6 9 8 - X X , 11 5 4 0 6  K R S G  2 7 6 . 0 1 7 . 8 6 8 - X X , 1 3 5 9 0 6  E S P 5 4 3 . 7 4 6 . 4 9 8 - X X , 3 6 2 2 4  F R S  
3561167381332.021.805/0001-XX,147323 RFS 234.331.858-XX,115763 WRA 045.977.355-XX131518  DKR 
053.201.806-XX,135788 MJO 237.436.768-XX,147277 JSS 859.088.755-XX,1014030 CMS 367.776.898-XX,33212 RSP 
74.683.202/0001-XX,25205628 MASG 132.993.358-XX,133189 BSSN 439.970.108-XX.

Edital de 1º e 2º Leilão do bem imóvel e para INTIMAÇÃO do executado MARCOS ROBERTO BELINE (CPF/MF nº 063.255.438-07); dos
coproprietários VALTER BELINE (CPF.528.256.128-04), e sua esposa MARIA DA SILVA XAVIER BELINE (CPF.058.661.138-05); do
credor hipotecário BANCO DO BRASIL S.A (CNPJ.00.000.000/0001-91); e demais interessados, expedido nos autos do CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA, PROCESSO 0031372-65.2016.8.26.0564, movido por JOSÉ ORLANDO ALVES BEZERRA (CPF/MF nº 004.567.358-
60). A Dra. CAROLINA NABARRO MUNHOZ ROSSI, Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo/SP, na
forma da lei, etc., nos termos do Art. 881, § 1º do CPC, 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: IMÓVEL – “UM PRÉDIO RESIDENCIAL e seu respectivo terreno, este formado de parte
do lote n°2 (dois), da quadra “I”, na Vila Tupã, à RUA BART IRA sob o nº 25, perímetro urbano desta cidade e comarca de São Caetano
do Sul, medindo o terreno 7,00 (sete) metros de frente para a referida via pública, igual largura nos fundos, por 11,00 (onze) metros de
frente aos fundos, em ambos os lados encerrando a área total de 77,00 (setenta e sete) metros quadrados, confrontando, de um lado com
parte do lote 1, da mesma quadra, de propriedade de Maria Mary Campos dos Santos Almeida, seu marido e outros, ou sucessores; de
outro com parte do mesmo lote 2, de propriedade de Francisco Theodoro e sua mulher, ou sucessores, e, nos fundos, também com
propriedade de Francisco Theodoro e sua mulher, ou sucessores.”, Matricula nº 115 do Cartório de Registro de Imóveis de São
Caetano do Sul/SP. Cadastro Municipal: 08.076.021. Consta do LAUDO de AVALIAÇÃO: “Sobre o terreno retro descrito encontra-
se erigida uma edificação residencial de 2 (dois) pavimentos, possuindo uma área construída total de aproximadamente 135,60 m2, obtida
da imagem do Google Earth”. DEPOSITÁRIO: Marcos Roberto Beline. ÔNUS: Consta na CRI: R.4, hipoteca em favor da Caixa
Econômica do Estado de São Paulo (CNPJ.43.073.394/0001-10); AV.5 - Caixa Econômica do Estado de São Paulo, denomina-se atualmente
Nossa Caixa – Nosso Banco S.A; AV.6 - Nossa Caixa – Nosso Banco S.A, denomina-se atualmente Banco Nossa Caixa S.A.; AV.7, Banco
Nossa Caixa S.A foi incorporado pelo Banco do Brasil S.A (CNPJ.00.000.000/0001-91); AV.8, registro da Penhora exequenda. Não consta
nos autos recurso ou causa pendente de julgamento. DÉBITO EXEQUENDO: R$253.412,48/Julho.2020. AVALIAÇÃO OFICIAL:
R$494.000,00/Fevereiro.2020. AVALIAÇÃO ATUALIZADA de acordo com o cálculo de atualização monetária dos débitos
judiciais do TJSP: R$493.354,06/Junho.2020. Artigo 843 CPC - Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-
parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. § 1º É reservada ao coproprietário
ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições. § 2º Não será levada a efeito expropriação
por preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, o
correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação. DATAS DOS LEILÕES – 1º leilão terá início no dia 10 de Setembro
de 2020, às 14:00 horas, encerrando-se no dia 15 de Setembro de 2020, às 14:00 horas, e, para eventual segundo leilão, que seguir-
se-á sem interrupção, encerrando no dia 05 de Outubro de 2020, às 14:00 horas. CONDIÇÕES DE VENDA – No primeiro pregão, não
serão admitidos lances inferiores ao valor da avaliação, devidamente atualizado até o mês da data designada. Não havendo lance superior
à importância da avaliação, seguir-se-á, sem interrupção, o segundo leilão, que se estenderá por no mínimo 20 (vinte) dias e se encerrará
em dia e hora previamente definidos no edital. No segundo pregão serão admitidos lances não inferiores a 60% da avaliação devidamente
atualizada até o mês da data designada. A atualização deverá ser pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça para os débitos judiciais comuns.
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 email com instruções para depósito (Art. 884, IV do CPC). PAGAMENTO À VISTA – Desde já, fica consignado que o
arrematante deverá efetuar o pagamento de uma única vez, em até 24 horas após o término do leilão. PAGAMENTO PARCELADO – Os
interessados em adquirir o imóvel em prestações, deverão apresentar propostas, por escrito, até o início do 1º leilão, ou do 2º leilão, se
o caso, observado o disposto no artigo 895 do Código de Processo Civil, o que será avaliado pelo juízo no momento oportuno, observando-
se que a apresentação de propostas de pagamento parcelado não suspende o leilão (CPC, § 6º do art. 895). Fica claro, ainda, que, se o
credor optar pela não adjudicação (art. 876 CPC), participará das hastas públicas e pregões, na forma da lei e igualdade de condições,
dispensando-se a exibição do preço, até o valor atualizado do débito. Deverá depositar o valor excedente, no mesmo prazo. Contudo, deverá
o credor pagar o valor da comissão do gestor, que não será considerada despesa processual para fins de ressarcimento pelo executado.
Nos moldes do art. 20 do Prov. 1625/2009, o auto de arrematação somente será assinado pelo Juízo após a efetiva comprovação do
pagamento integral do valor da arrematação e da comissão. COMISSÃO DO LEILOEIRO – Fixada em 5% sobre o valor da arrematação,
não se incluindo no valor do lanço, conforme disposto no Provimento CSM 1625/2009, com as alterações dadas pelo Provimento CSM 2319/
15. DESISTÊNCIA DO LEILÃO ou ACORDO EXTRAJUDICIAL – Caso haja desistência do leilão, ou acordo extrajudicial, antes do início
do leilão, a parte devedora arcará com os custos de edital e outros referentes à divulgação desde que devidamente comprovados pela empresa
gestora. Caso isso ocorra depois de iniciado o leilão, além dos custos, arcará a parte devedora com 5% (cinco por cento) sobre o valor
do acordo, ou, no caso de desistência, o mesmo percentual sobre o valor do débito atualizado. DÉBITOS e OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE
– Eventuais débitos de IPTU 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 CPC). Os valores de avaliação e débitos serão atualizados até a data do efetivo leilão. 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. Ficam o devedor MARCOS ROBERTO
BELINE; os coproprietários VALTER BELINE, e sua esposa MARIA DA SILVA XAVIER BELINE; o credor hipotecário BANCO DO
BRASIL S.A; e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não sejam localizados para a intimação pessoal ou não
possuam procurador constituído nos autos. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.

EDITAL DE 1º e 2º leilão dos DIREITOS SOBRE o bem imóvel abaixo descrito e para INTIMAÇÃO dos executados
HANNA HOW SHOES INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (CNPJ/MF sob o n.º 03.938.415/
0001-07); SALOMÃO DE AQUINO PEREIRA (RG nº 10.663.956-0 e do CPF/MF sob o nº 059.105.148-65); bem como
sua esposa, se casado for; O TITULAR DE DOMINIO JOSÉ JULIO CARDOSO DE LUCENA (CPF.058.826.058-49); A
CREDORA CREDIT BRASIL FOMENTO MERCANTIL S.A (CNPJ.08.839.442/0001-38); e demais interessados, expedido
nos autos da ação de EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL, movida por MOKA FUND I FUNDO DE
INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL (CNPJ. nº 12.400.426/0001-11), Processo
1007683-97.2018.8.26.0048. O Doutor Marcelo Octaviano Diniz Junqueira, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da
Comarca de Atibaia/SP, na forma da Lei, nos termos do Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ SABER que levará a leilão o bem
abaixo descrito, através do portal de leilões on-line da Argo Network Leilões (www.argonetworkleiloes.com.br),
em condições que segue: BEM – IMÓVEL: Terreno Urbano, situado à Alameda Jaguaruna, constituído pelo lote nº 02,
da quadra nº 17, ÁREA RESIDENCIAL, do loteamento denominado “ALDEIA DA SERRA – RESIDENCIAL E COMERCIAL
MORADA DOS LAGOS”, no Município e Comarca de Barueri, deste Estado, com a área de 560,00m2, medindo 16,00m
de frente para a citada Alameda Jaguaruna; de quem da rua olha para o lote, mede da frente aos fundos 35,00m,
do lado direito, onde confronta com o lote nº 01; 35,00m do lado esquerdo, onde confronta com o lote nº 03; e 16,00m
nos fundos, onde confronta com o sistema de lazer. INSCRIÇÃO CADASTRAL: nº 24004-31-01-0016-00-000-1;
Matricula 109.389 do ORI de Barueri/SP; Consta conforme Av.01, restrições de uso a serem observadas pelos
proprietários; Consta conforme Av.04, que o imóvel matriculado, integrante do loteamento denominado “ALDEIA DA
SERRA – RESIDENCIAL E COMERCIAL MORADA DOS LAGOS”, localiza-se no “Bairro Aldeia da Serra”, no Distrito do
“Jardim Belval”, no Município e Comarca de Barueri; e conforme Av.05, penhora nos autos 1013181-22.2015, ação
de execução, movida por CREDIT BRASIL FOMENTO MERCANTIL S.A (CNPJ.08.839.442/0001-38), em tramite no
4º Oficio Cível de Barueri/SP; AVALIAÇÃO: R$900.000,00 (Abril/2019); DÉBITO EXEQUENDO: R$528.884,68 até
Junho/2020; DATAS DOS LEILÕES - 1º leilão, que terá início no dia 09 de Setembro de 2020, às 15:00 horas,
encerrando-se no dia 14 de Setembro de 2020, às 15:00 horas, e, para eventual segundo leilão, que seguir-
se-á sem interrupção, encerrando no dia 05 de Outubro de 2020, às 15:00 horas. CONDIÇÕES DE VENDA –
No primeiro pregão, não serão admitidos lances inferiores ao valor de avaliação do bem. Não havendo lance superior
à importância da avaliação, seguir-se-á, sem interrupção, a segunda etapa, que se estenderá por no mínimo 20 (vinte)
dias e se encerrará em dia e hora previamente definidos no edital. No segundo pregão serão admitidos lances não
inferiores a 60% da última avaliação atualizada ou 80% do valor de avaliação atualizada, caso se trate de imóvel de
incapaz. Os interessados deverão cadastrar-se previamente no portal para que participem do leilão eletrônico, fornecendo
todas as informações solicitadas. Durante a alienação, os lances deverão ser oferecidos diretamente no sistema do
gestor e imediatamente divulgados on-line, de modo a viabilizar a preservação do tempo real das ofertas. Somente será
realizada segunda tentativa de leilão caso o primeiro não conte com nenhum lance válido durante todo o período
previsto. O procedimento do leilão deve observar o disposto nos artigos 886 a 903, do Código de Processo Civil, assim
como o Provimento CSM nº 1625/2009 e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça
do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Caberá ao leiloeiro efetuar a publicação do edital no sítio eletrônico
previamente designado por este fim de acordo com as normas administrativas do Tribunal. Os bens serão vendidos no
estado de conservação em que se encontram, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições,
antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. - o arrematante arcará com os débitos pendentes
que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme o artigo 130, parágrafo único,
do Código Tributário Nacional, e exceto os débitos de condomínio (que possuem natureza propter rem), os quais ficam
sub-rogados no preço da arrematação. - O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar:
(i) até o início da primeira etapa, proposta por valor não inferior ao da avaliação; (ii) até o início da segunda etapa,
proposta para pagamento em até 06 parcelas, por valor que não seja inferior a 60% do valor de avaliação atualizado
ou 80% do valor de avaliação atualizado, caso se trate de imóvel de incapaz. 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. 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 pelo 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 email:  phi l l ipe@argolei loes.com.br. Para part icipar acesse
www.argonetworkleiloes.com.br. Ficando os executados HANNA HOW SHOES INDÚSTRIA, COMÉRCIO,
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (CNPJ/MF sob o n.º 03.938.415/0001-07); SALOMÃO DE AQUINO PEREIRA
(RG nº 10.663.956-0 e do CPF/MF sob o nº 059.105.148-65); bem como sua esposa, se casado for; O TITULAR DE
DOMINIO JOSÉ JULIO CARDOSO DE LUCENA (CPF.058.826.058-49); A CREDORA CREDIT BRASIL FOMENTO
MERCANTIL S.A (CNPJ.08.839.442/0001-38); e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não
sejam localizados para a intimação pessoal ou na pessoa de seus Advogados. 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 APRESENTAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL COM
PRAZO DE 30 DIAS PARA APRESENTAÇÃO DE OBJEÇÃO (ARTS. 53 E 55, DA LEI
11.101/2005) 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 as Recuperandas juntaram às fls. 662-677 dos autos supra, seu Plano
Único de Recuperação Judicial, estando aberto o prazo de 30 dias corridos (art. 55
da Lei 11.101/2005) para apresentação de suas objeções ao juízo. 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 relação de
credores completa e o plano de recuperação judicial 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 21 de agosto de 2020.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0010230-55.2020.8.26.0114. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 10ª Vara Cível, do Foro de Campinas, Estado de São Paulo, Dr(a). EDUARDO BIGOLIN, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a(o) MIL MIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA., CNPJ
02.065.168/0001-00, com endereço à Rua Frei Jose de Monte Carmelo, 973, Jardim Primavera, CEP 13026-
461, Campinas - SP que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Mec3
do Brasil Produtos Alimentícios Ltda, CNPJ - 13.373.729/0001-55. 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$
90.252,72, devidamente atualizada (abril/2020), 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 Campinas, aos 05 de junho de 2020.

|

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1014903-83.2015.8.26.0006O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª 
Vara Cível, do Foro Regional VI - Penha de França, Estado de São Paulo, Dr(a). Adaisa Bernardi Isaac Halpern, na forma da 
Lei, etc.FAZ SABER a Vanessa Arregolini Gameiro CPF 267.494.738-14, que Talita Aires de Almeida Cunha ajuizou ação 
comum, objetivando a outorga definitiva de 1/8 parte ideal de uma casa e seu respectivo terreno situado na Avenida Conde de 
Frontin nº 2.428, Vila Matilde, São Paulo/SP, matrícula nº 64.955, do 16º CRI/SP, devidamente quitado. Estando os réus em 
lugar ignorado, expede-se edital de citação para que em 15 dias, a fluir do prazo supra, contestem 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. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 08 de junho de 2020. 
 
JANDIRA2ª Vara EDITAL DE CITAÇÃOPRAZO: 20 DIAS. PROCESSO: 0005513-37.2014.8.26.0299. A Dra. Juliana Moraes 
Corregiari Bei, Juíza de Direito, 2ª Vara Cível da Comarca de Jandira/SP, na forma da Lei. Faz saber ao requerido, LUIZ 
FRANCISCO CULIK, FILIAÇÃO, JOÃO TOMACHESKI CULIK E IRENE GIGEL CULIK, portador do RG/SSP/PR: 4007671, e, 
inscrição no CPF/MF: 509.073.609-04, que lhe foi proposta uma AÇÃO MONITÓRIA, por parte de MAURO ALIMARI, para 
cobrança de três cheques inadimplidos, encerrando dívida de valor histórico, não atualizado, de R$ 10.180,41. 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, úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente, apresente resposta. Não sendo 
contestada a ação, presumir-se-ão aceitos pela ré, como verdadeiros, os fatos articulados pelos autores. Será o presente 
EDITAL, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Jandira, 01 de setembro de 2020.                               [03,04] 
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1012846-20.2014.8.26.0009 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 ao CLASSICU’S 
S.P. COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS FOTOGRAFICOS LTDA - ME, CNPJ 
09.580.760/0001-90, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de 
Banco Bradesco Cartões S.A., visando ao recebimento da quantia de R$ 89.891,69, representada 
pelo cartão de crédito/compra (contrato n.º 4551870501842497, da bandeira: VISA), cujas parcelas 
venceram a partir de 05/2011. 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. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1003672-33.2016.8.26.0068 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do 
Foro de Barueri, Estado de São Paulo, Dr(a). Raul de Aguiar Ribeiro Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) AERONOVA 
TRANSPORTES LTDA, CNPJ 30.999.114/0002-39, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Rosa 
Empreendimentos Imobiliarios Ltda, CNPJ nº 43.058.049/0001-08, representada por Durval Gonçalves Rosa, ajuizou Ação de 
Execução Contra Devedor Solvente para recebimento de R$ 833.313,16,(março/2016), decorrente do não pagamento dos encargos 
loca�cios do imóvel situado à Rua Barão de Penedo, 50, Guarulhos, Cidade Satélite, Cumbica-SP. Estando o executado em lugar 
incerto e não sabido, expede-se edital para que em 30 dias, pague o débito devidamente atualizado, acrescida dos honorários 
advoca�cios arbitrados em 10% observando os termos do ar�go 827 do CPC. Ao fluir após os 30 supra, prazo em que poderá 
apresentar embargos em até 15 dias, o não pagamento ensejará pena de imediata penhora de bens, avaliação, in�mação e 
seguimento da execução, nos termos dos arts. 829 e seguintes do CPC. Ficando adver�do de que no caso de revelia será nomeado 
curador especial. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Barueri, aos 17 de 
agosto de 2020.                                                               P.03&04/09

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE JOSÉ SECONDO, REQUERIDO POR MARLENE 
NOGUEIRA SECONDO E OUTROS - PROCESSO Nº1030483-26.2019.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara da Família e 
Sucessões, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Marco Aurélio Paiole  Mar�ns Costa, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos 
que o presente edital virem ou dele conhecimento �verem que, por sentença proferida em 26/11/2019, foi decretada a INTERDIÇÃO de 
JOSÉ SECONDO, CPF 443.641.808-15, diagnos�cado com demência em estágio moderado, já com evolução para estágio avançado, 
declarando-o(a) rela�vamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e nomeado(a) como CURADOR(A), em caráter 
DEFINITIVO, o(a) Sr(a). Daniela Nogueira Secondo. O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado 
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 26 de março de 2020.                                         P-03/09
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