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tramitam os autos da Ação Penal nº 1500695-15.2021.8.26.0010, que lhe(s) move a Justiça Pública, ficando pelo presente 
edital CITADO(A)(S) para responder(em) à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. Na resposta, o(a)(s) acusado(a)
(s) poderá(ão) argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à(s) sua(s) defesa(s), oferecer documentos e justificações, 
especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário, nos 
termos dos Arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei 11.719/2008, a respeito dos fatos 
constantes da denúncia assim resumidos: Consta dos inclusos autos de termo circunstanciado que, no dia 07 de julho de 2021, 
por volta das 11h30min, na Avenida Arquiteto Vilanova Artigas, n. 820, Sapopemba, nesta cidade e Comarca da Capital, atribuiu-
se falsa identidade, para obter vantagem, em proveito próprio. Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, 
desobedeceu à ordem legal de funcionário público. E como não tenha(m) sido(a)(s) encontrado(a)(s), expediu-se o presente 
edital, com prazo de 15 dias, que será publicado e afixado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São 
Paulo, aos 23 de fevereiro de 2022.

Foro do Interior

Cível e Comercial

Foro Especializado da 1ª RAJ

Varas Regionais de Competência Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem da 1ª RAJ

1ª Vara Regional de Competência Empresarial e Conflitos Relacionados à Arbitragem da 1ª RAJ

EDITAL DO ART. 52, §1º DA LEI 11.101/2005, COM PRAZO DE 15 DIAS PARA APRESENTAÇÃO DE HABILITAÇÕES E 
DIVERGÊNCIAS DE CRÉDITO, EXPEDIDO NOS AUTOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE ARTEMI INDUSTRIA ELETRO 
METALURGICA LTDA., CNPJ nº 00.272.976/0001-13 e HELZIN INDUSTRIA ELETRO METALURGICA LTDA., CNPJ nº 
58.049.412/0001-04 (RECUPERANDAS) PROCESSO Nº 1001605-28.2021.8.26.0260. EM TRÂMITE PERANTE 1ª VARA 
REGIONAL EMPRESARIAL E DE CONFLITOS RELACIONADOS À ARBITRAGEM DA 1ª REGIÃO ADMINISTRATIVA JUDICIÁRIA 
(1ª RAJ) DO ESTADO DE SÃO PAULO.

O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Regional Empresarial e de Conflitos relacionados à Arbitragem da 1ª Região Administrativa 
Judiciária (1ª RAJ) do Estado de São Paulo/SP, informa a todos os interessados e credores que:

1) DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL: Por decisão proferida em 09/02/2022, às fls. 1.280/1.290, foi 
deferido o processamento conjunto da RECUPERAÇÃO JUDICIAL das Recuperandas, tendo sido nomeada como Administradora 
Judicial TRUST SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA., sediada na Rua Doutor Guilherme Bannitz, nº 126, 2º andar, Vila Nova 
Conceição, São Paulo/SP, CEP 04532-060, representada pelo seu sócio Dr. Kleber Bissolatti, (Administradora Judicial).

2-) RELAÇÃO DE CREDORES: As Recuperandas apresentaram relação de credores, com seus créditos e respectivas 
classificações, que está reproduzida no site: www.tjsp.jus.br, autos nº 1001605-28.2021.8.26.0260, às fls. 1.328/1.342 do 
processo de recuperação judicial, para ciência de todos os interessados (Relação de Credores).

3-) PASSIVO FISCAL: O passivo fiscal das Recuperandas está relacionado às fls. 1.014/1.026 dos autos da Recuperação 
Judicial e perfazem R$ 2.448.889,68 (dois milhões, quatrocentos e quarenta e oito mil, oitocentos e oitenta e nove reais e 
sessenta e oito centavos), relativamente à Recuperanda ARTEMI INDUSTRIA ELETRO METALURGICA LTDA. e R$ 7.238.420,10 
(sete milhões, duzentos e trinta e oito mil, quatrocentos e vinte reais e dez centavos), relativamente à Recuperanda HELZIN 
INDUSTRIA ELETRO METALURGICA LTDA. Nos termos do artigo 7º, § 1º, da Lei nº 11.101/2005, os credores terão o prazo de 
15 dias, contado da publicação deste Edital, para apresentar suas habilitações e/ou divergências quanto aos créditos constantes 
na relação acostada às fls. 1.014/1.026 dos autos da Recuperação Judicial.

3-) PRAZO PARA HABILITAÇÕES E DIVERGÊNCIAS: Os credores terão o prazo de 15 dias, contado da publicação deste 
Edital, para apresentar suas habilitações e/ou divergências quanto aos créditos constantes da Relação de Credores acostados 
às fls. 1.328/1.342, esclarecendo contra qual Recuperanda detém o crédito e instruindo seus pedidos nos termos do artigo 9º da 
Lei 11.101/05, diretamente à Administradora Judicial através do e-mail rj.grupohelzin@gmail.com. Os créditos somente poderão 
ser atualizados até a data do pedido da Recuperação Judicial, qual seja 10/12/2021 e não serão aceitos quaisquer valores que 
passaram a existir ou foram atualizados até datas posteriores a 10/12/2021.

4-) DADOS DOS CREDORES: solicita-se a indicação de telefone, e-mail dos credores, para eventuais contatos que se façam 
necessários, além de dados bancários de todos os credores, sem exceção, que deverão ser enviados para rj.grupohelzin@
gmail.com destinada ao futuro recebimento de valores que forem assumidos como devidos nos termos do plano de recuperação, 
caso aprovado, evitando-se a realização de pagamentos por meio de depósito em conta judicial.

E para que produza seus efeitos de direito, será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei e do Enunciado 103 
da III Jornada de Direito Comercial da Justiça Federal. São Paulo, 23 de Fevereiro de 2022.

2ª Vara Regional de Competência Empresarial e Conflitos Relacionados à Arbitragem da 1ª RAJ

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES VIRTUAL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES VIRTUAL expedido nos autos da RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL de ANCHIETA SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA e G.T.U.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, 
PROCESSO Nº. 1000696-83.2021.8.26.0260.

A Doutora Andréa Galhardo Palma, MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Regional de Competência Empresarial e de Conflitos 
Relacionados à Arbitragem da 1ª RAJ, Estado de São Paulo, na forma da Lei etc.

FAZ SABER a todos que, ficam comunicados todos os credores da empresa ANCHIETA SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA 
e G.T.U.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES, a qual 
será realizada exclusivamente em ambiente virtual, através da plataforma virtual de videoconferência, no dia 14 de abril de 2022 
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às 14h, em primeira convocação, com cadastramento dos credores entre 13h e 14h, ocasião em que a assembleia será instalada 
com a presença de credores titulares de mais da metade dos créditos de cada classe, computados pelo valor. Caso não haja 
quórum nesta ocasião, ficam desde já convocados os credores para assembleia, em segunda convocação, no dia 28 de abril de 
2020, às 14h, com cadastramento dos credores entre 13h e 14h, ocasião em que será instalada com a presença de qualquer 
número de credores presentes. A Assembleia ora convocada tem como objeto a deliberação sobre (a) Aprovação, rejeição ou 
modificação do Plano de Recuperação apresentado pela devedora (artigo 35, I, a da Lei nº 11.101/2005), encartado às fls. 
850/1.013 e seu modificativos que sejam apresentados, e também disponível para acesso no website da Administradora Judicial 
(http://www.ajcabezon.com.br/), por seus respectivos credores; b) constituição ou não de Comitê de Credores; e, c) deliberação 
sobre outras questões de interesse da Recuperanda e/ou dos credores, bem como a adoção de medidas necessárias à 
implementação do Plano de Recuperação Judicial. Nos termos do § 4º do art. 37 da Lei 11.101/2005, o credor poderá ser 
representado na Assembleia por mandatário ou representante legal, desde que entregue à Administradora judicial até 24 (vinte 
e quatro) horas antes da data prevista neste aviso de convocação para a realização da Assembleia, documento hábil que 
comprove seus poderes ou a indicação das folhas dos autos do processo em que se encontre o documento. A procuração 
deverá constituir poderes específicos para comparecimento e voto. Nos termos dos §§ 5.º e 6.º do artigo 37 da Lei 11.101/2005, 
os sindicatos que desejarem representar seus filiados deverão apresentar, em até 10 (dez) dias antes da data prevista neste 
aviso de convocação para a realização da Assembleia, a lista de credores filiados que pretende representar, bem como 
comprovar a condição de filiado do credor na data da publicação do presente edital. Para participação do conclave virtual todos 
os credores deverão observar o que segue: 1) Manifestar à Administradora Judicial o seu interesse em participar do conclave e 
encaminhar os documentos de identificação e de representação (se o caso), em até 24 (vinte e quatro) horas antes da data 
prevista neste aviso de convocação para a realização da Assembleia, pela via eletrônica, para o endereço de e-mail: contato@
ajcabezon.com.br. Não será permitida a participação de credores que manifestarem a sua intenção de participar do conclave 
fora desse prazo. Quando do envio do e-mail manifestando interesse em participar da Assembleia, o credor deverá informar se 
participará pessoalmente (quando pessoa física), ou se será representado, situação em que deverá indicar o nome do 
representante legal, ou de um único procurador designado para a participação do conclave. Na mesma oportunidade deverão 
necessariamente ser enviados os documentos de identificação pessoal (válidos e com foto) dos credores (pessoas físicas), 
representantes legais e procuradores, além dos documentos comprobatórios do poder de representação: atos constitutivos 
(contratos sociais, estatutos, atas, requerimentos de empresário, entre outros) e instrumentos de mandato/procuração com 
poderes específicos para o ato. No mesmo ato e em qualquer das hipóteses, o credor deverá indicar 01 (um) endereço eletrônico 
(e-mail) válido e 01 (um) número de telefone celular válido, para onde serão direcionados os convites eletrônicos contendo link, 
nome do usuário e senha de acesso à sala virtual de realização da Assembleia. O nome do usuário e a senha de acesso à sala 
virtual possuem caráter pessoal e intransferível, sendo de exclusiva responsabilidade do credor a manutenção do sigilo sobre os 
mesmos. 2) Recebida a documentação e atestada a sua regularidade pela Administração Judicial, o convite de acesso à sala 
virtual de realização da Assembleia contendo link, nome do usuário e senha de acesso será encaminhado de maneira definitiva, 
não sendo possível a modificação do convite e/ou reenvio para outro endereço eletrônico, oportunidade em que também serão 
enviadas as instruções para o preenchimento do campo nome quando do acesso à sala virtual de realização da Assembleia. Os 
convites serão enviados até as 13h do dia da Assembleia. Recomenda-se que os credores verifiquem se o e-mail foi recebido 
dentro do horário estabelecido e se o mesmo não foi recepcionado como spam e direcionado para o lixo eletrônico. Caso o 
credor não receba o e-mail de convite até este horário deverá contatar imediatamente o canal dedicado via WhatsApp, através 
do nº. 55 11 97247-6727 ou pelo celular 55 11 97247-6727, comunicando o ocorrido. 3) Para cada credor será disponibilizado 
somente 01 (um) convite de acesso, de caráter pessoal e intransferível. Caso o credor indique mais de um endereço eletrônico 
válido, a Administradora Judicial poderá encaminhar o convite de acesso à sala virtual de realização da Assembleia para 
qualquer um deles, sendo de inteira responsabilidade do credor identificar para qual endereço eletrônico o convite foi remetido. 
4) O acesso à sala virtual de realização da Assembleia deve se dar preferencialmente por computador pessoal (desktop ou 
notebook), mas também poderá ocorrer via smartphone ou tablet, todos com câmera, microfone e acesso à internet. 5) No dia 
da realização da Assembleia, a identificação e credenciamento dos credores se iniciará às 13h, em ambas as convocações, 
devendo cada credor que ingressar à sala se identificar para a equipe da Administradora Judicial, bem como exibir para a 
câmera documento de identidade válido correspondente ao informado no(s) documento(s) de representação previamente 
encaminhado(s). 6) No momento do acesso à sala, o credor deverá seguir todas as instruções encaminhadas junto com o 
convite de acesso à sala virtual de realização da Assembleia. 7) O credenciamento será encerrado pontualmente às 14h. No 
intervalo entre o encerramento do credenciamento e o início dos trabalhos da Assembleia, necessário para finalização do 
cadastramento e ajuste de eventuais problemas técnicos que os participantes possam vir a enfrentar no dia, somente serão 
atendidos os credores que tiverem acessado a sala virtual ou acionado o serviço de suporte até o horário marcado para o 
encerramento do credenciamento. 8) Os trabalhos assembleares serão iniciados no horário definido, e, durante todo o conclave, 
os participantes deverão manter as câmeras ligadas e seus microfones desligados, podendo abri-los somente quando 
devidamente autorizado pela Administradora Judicial. Os credores que desejarem fazer perguntas ou manifestações durante a 
Assembleia deverão realizar a solicitação através da funcionalidade de levantar a mão e chat da plataforma virtual, de modo que 
a Administradora Judicial possa organizar os pedidos e, assim, garantir o direito de voz a todos de forma ordenada. 9) Na 
ocorrência de perda de conexão ou necessidade de suporte técnico durante os trabalhos, qualquer participante poderá contatar 
imediatamente o canal dedicado via WhatsApp, através do nº. 55 11 97247-6727 ou pelo celular 55 11 97247-6727, comunicando 
o ocorrido e solicitando suporte para reconexão. Estes serão os únicos meios de acesso aos serviços de suporte. 10) As 
votações ocorrerão em tempo real e seguirão o mesmo trâmite das Assembleias presenciais, podendo a Administradora Judicial, 
a seu critério, adotar qualquer das formas de coleta de votos usualmente praticadas. 11) Os credores deverão encaminhar suas 
ressalvas de voto para o e-mail: contato@ajcabezon.com.br, até o encerramento dos trabalhos, ainda que tenham sido realizadas 
por vídeo durante a Assembleia. 12) Após o encerramento da Assembleia, a Administradora Judicial lavrará a ata do ocorrido, 
que poderá ser elaborada de forma sumária; e após o que será projetada e lida, sendo submetida à aprovação de todos os 
presentes, razão pela qual se solicita a permanência na sala virtual de realização da Assembleia até o fim da sua leitura e 
aprovação. As ressalvas encaminhadas por e-mail serão incorporadas à ata como anexos. 13) A forma de assinatura da ata será 
definida oportunamente entre a Administradora Judicial e demais pessoas que deverão assiná-la. 14) A Assembleia será gravada 
digitalmente desde o início do credenciamento até seu encerramento. 15) Os ouvintes - ou seja, interessados que não estejam 
representando credores na Assembleia e/ou que não estejam com a representação regular, e, portanto não possuam direito de 
voz - poderão assistir a Assembleia em tempo real através da plataforma Youtube, bastando, para tanto, solicitar o link de 
acesso à Administradora Judicial previamente através do e-mail, ou pelo canal disponível em https://www.youtube.com/channel/
UCZE9N6PLTU_2X52EheT4uUg.16) Caso a Assembleia não se instale em primeira convocação, se necessário novo convite 
com link, nome do usuário e senha de acesso à sala virtual de realização da Assembleia em segunda convocação será remetido 
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para o mesmo endereço eletrônico de cadastro. Poderá haver alteração do procurador ou preposto participante da Assembleia 
em primeira convocação, assim como do endereço eletrônico inicialmente cadastrado, mas desde que a solicitação formal à 
Administradora Judicial seja feita em até 24 (vinte e quatro) horas antes do início do credenciamento da Assembleia em segunda 
convocação. Para que produza seus regulares efeitos de direito, é expedido o presente edital, por extrato, afixado e publicado 
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 23 de fevereiro de 2022.

AGUAÍ

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS.
PROCESSO Nº 1002049-78.2019.8.26.0083

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da Vara Única, do Foro de Aguaí, Estado de São Paulo, Dr(a). ANDRE ACAYABA DE REZENDE, 
na forma da Lei, etc.

FAZ SABER a APARECIDO DONIZETE DOS SANTOS, Brasileiro, RG 23.292.204-4 e ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA 
SILVA, brasileira, RG 30.551.183-X, que lhe foi proposta uma ação de Reintegração / Manutenção de Posse por parte de 
Ferrovia Centro Atlantica S/A, alegando em síntese que os réus vem ocupando indevidamente a área concedida à autora para 
exploração do serviço de transporte ferroviário, na altura do Km ferroviário 370+800, adentrando na faixa de domínio detida pela 
FCA e localizado no Chácara Santa Fé em Aguaí/SP. Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada a 
sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para 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 Aguai, aos 15 de dezembro de 2021.

ÁGUAS DE LINDÓIA

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO 20 (VINTE) DIAS.
PROCESSO Nº 1001360-81.2019.8.26.0035
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da Vara Única, do Foro de Águas de Lindoia, Estado de São Paulo, Dr(a). MARCELO HENRIQUE 

MARIANO, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a DORGIVAL FARIAS DE OLIVEIRA JÚNIOR, Brasileiro, Divorciado, Carcereiro, CPF 514.303.983-53, 

mãe Vera Lucia Pinho Farias de Oliveira, Nascido/Nascida 16/06/1974, com endereço à Rua Soriano Albuquerque, 230, Jd. 
Tavora, CEP 60130-160, Fortaleza - CE, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar 
Alimentos requerida por Kaio Farias de Oliveira e outro, constando da inicial que o débito, a título de pensão alimentícia, importa 
em R$ 1.035,89, referente aos meses de julho/agost/setembro-2019. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido foi 
determinada a sua CITAÇÃO, por edital, para que, no prazo de 03 (três) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, efetue o pagamento da importância mencionada (devidamente atualizada e acrescida das pensões que se 
vencerem ao longo da demanda) ou comprove que já o fez ou, ainda, justifique a impossibilidade de efetuá-lo, SOB PENA DE 
PRISÃO, nos termos do artigo 911 do Código de Processo Civil. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, 
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado no local de costume e publicado pela 
imprensa na forma da lei.

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS
Processo Digital nº: 1500482-65.2020.8.26.0035
Classe: Assunto: Execução Fiscal - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Exequente: Fazenda Pública do Estado de São Paulo Executado:
Auto Posto Caminho das Aguas de Lindoia
EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da Vara Única, do Foro de Águas de Lindoia, 

Estado de São Paulo, Dr(a). MARCELO HENRIQUE MARIANO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que virem ou tomarem 
conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S) EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 
dias úteis, que, por este Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move Fazenda 
Pública do Estado de São Paulo, para cobrança de dívidas provenientes de ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias. 
Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), 
por edital, por intermédio do qual FICA(M) CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pagar(em) o(s) 
débito(s) apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora, correção monetária e 
honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, 
sob pena de serem penhorados bens suficientes para satisfação do débito. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Águas 
de Lindoia, aos 14 de fevereiro de 2022.

AGUDOS

1ª Vara Cível

1ª Vara Judicial
EDITAL DE CITAÇÃO  PRAZO DE 30 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1000189-

20.2019.8.26.0058
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