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Necessidade e 
oportunidade para 
uma Assembleia 

Constituinte exclusiva

A situação política do 

Brasil é extremamente 

grave, isto é fato notório 

e incontestável

E, o mais preocupante, é 
que não se percebe ne-
nhum sinal de mudança, 

notadamente por parte das 
lideranças político-partidárias 
que chegaram a elevado grau 
de comprometimento a ponto 
de todos os absurdos que cor-
rem serem aparentemente ig-
norados, minimizados. Os fatos 
decorrentes da Operação Lava 
Jato são provas da lastimável 
subversão de valores éticos, 
morais e políticos.

A realidade é que o país 
chegou ao “fundo do poço”, e 
como está não pode continuar. 
Todavia, as perspectivas de 
mudanças, de recuperação, 
não sinalizam para uma saída 
porque as próprias lideranças 
que poderiam agir politicamen-
te nesse sentido não demons-
tram nenhuma vontade, pas-
sando clara mensagem de que 
isso tudo leva ao encontro de 
seus propósitos. Temos visto 
nomes de destaque envolvidos 
em corrupção e negociatas. 

Praticamente todos os parti-
dos de expressão se encontram 
sob investigação, assim como 
seus principais integrantes, 
líderes e dirigentes. Portanto, 
qualquer esforço de recupera-
ção moral e ética é impossível 
com essa classe ora dominante. 
A solução está em um grande 
pacto, um movimento social 
que congregue todas as perso-
nalidades decentes e interes-
sadas em dar um basta.

Para isto é importante o 
apoio dos movimentos sociais 
bem intencionados – que são 
muitos – com reconhecido 
trabalho de aglutinação da so-
ciedade que não mais suporta 
esta calamidade nacional. É 
preciso banir os maus políti-
cos e falsos líderes, é urgente 
passar o país a limpo, evitando 
o risco de se tornarem mais 
frequentes comentários insi-
nuando a necessidade da volta 
dos militares. 

Portanto, é urgente uma 
radical tomada de posição em 
favor do Brasil; radical, porém 
dentro dos princípios que re-
gem o Estado democrático. A 
solução é a convocação, eleição 
e instalação de uma Assem-
bleia Nacional Constituinte 
exclusiva e soberana para dar 
novo ordenamento ao país. 
Será uma saída democrática 

e institucional para superar 
o impasse em que o país está 
mergulhado e que tanto mal 
causa à Nação. 

Somente uma Constituinte 
soberana tem a legitimidade 
para efetivamente promover 
as reformas, principalmente a 
Política e Eleitoral, a Tributá-
ria, Trabalhista, Previdência 
Social e do Judiciário. Tenho 
pregado, ainda antes de o 
descalabro haver se instalado, 
que a saída é efetivamente 
uma Assembleia Constituinte 
e percebo que ultimamente o 
tema vem ocupando espaço 
na discussão nacional. Deve 
ficar claro que não será uma 
Constituinte formada por 
este Congresso, mas sim uma 
Assembleia isenta, específica 
e exclusiva para dar uma nova 
Carta Magna. 

Penso que os constituintes 
devam ser indicados entre no-
táveis nas áreas mais sensíveis, 
representantes referendados 
pelas nossas principais enti-
dades representativas do em-
presariado, dos magistrados, 
do Ministério Público, dos pro-
fissionais liberais, cientistas, da 
saúde, da administração, dos 
sindicatos organizados e dos 
partidos constituídos – enfim, 
um colegiado de alta represen-
tatividade. 

Acredito que este projeto é 
possível, o momento é opor-
tuno e a sociedade brasileira 
tem se revelado interessada e 
participativa. Todavia, é indis-
pensável que o movimento pela 
Assembleia Constituinte seja 
de iniciativa da sociedade civil 
organizada com firme trabalho 
de persuasão junto ao Congres-
so Nacional, a que cabe decidir 
pela instalação e certamente 
haverá resistência. 

Os políticos estão mais preo-
cupados em reforçar privilé-
gios e corporativismo como se 
observou em recente conluio 
sob pretexto de “defender e 
salvar a classe” pressionada 
pelas ações da Lava Jato; ou, via 
Reforma Política, a tentativa de 
adoção das listas fechadas, que 
servem apenas para perpetuar 
caciques e impedir a ascensão 
de novas lideranças. 

Enfim, essa é a saída, é a 
oportunidade que não pode 
ser perdida, devendo-se apro-
veitar o clima, o momento, as 
condições. Do contrário tudo 
continuará na mesma, ou tal-
vez pior.

(*) - É empresário, médico e 
professor. Foi Ministro da 

Saúde e Deputado Federal.

Luiz Carlos Borges da Silveira (*)

O texto, que segue agora 
para a análise da Câma-
ra, modifica o Estatuto 

da Criança (ECA), ampliando 
para pessoas entre 18 e 26 
anos as regras do estatuto. 
Atualmente, o limite é 21 anos 
de idade.

A medida, aprovada em 
caráter terminativo, consta 
do substitutivo apresentado 
pelo senador José Pimentel 
(PT-CE), relator do projeto de 
autoria do senador Aécio Neves 
(PSBD-MG). Para Pimentel, a 
atual redação do ECA não im-
põe punições “proporcionais” 
as circunstâncias e a gravidade 
da infração cometida pelo ado-
lescente infrator, nem as cir-
cunstâncias e as necessidades 
do jovem e da sociedade.

Tempo de internação aumenta para prátrica de crime hediondo.

O presidente da comissão 
especial que analisa a reforma 
da Previdência na câmara, de-
putado Carlos Marun (PMDB-
MS), disse ontem (4) que 
retomará os trabalhos da co-
missão na próxima terça-feira 
(9). Segundo Marun, todos os 
destaques devem ser votados 
na própria terça. A comissão 
ainda precisa avaliar dez dos 
13 destaques apresentados 
pelas bancadas.

Na quarta-feira (3), a co-
missão aprovou o texto-base 
da reforma e, em seguida, 
começou a analisar os desta-
ques da proposta. No entanto, 
o plenário foi invadido por um 
grupo de agentes penintenci-
ários e a sessão foi encerrada. 
Os agentes pleiteiam o direito 
de acesso ao benefício da apo-
sentadoria com limite de idade 
reduzido assim como foi feito 
com os policiais federais e, 
posteriormente, com policiais 
legislativos.  

Para Marun, a reivindicação 
é justa, dado o alto grau de 
risco a que estão submetidos 
os agentes penitenciários em 
sua rotina de trabalho. Mas, a 

Deputados no momento em que aprovaram texto-base da 

Reforma da Previdência Social, por 23 votos a 14.
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O ex-presidente Lula não 
precisará comparecer às audi-
ências em que 87 testemunhas 
de defesa serão ouvidas pelo 
juiz federal Sérgio Moro, na 
ação penal em que é réu no 
âmbito da Operação Lava Jato. 
A decisão foi tomada  pelo TRF 
da 4ª Região, após pedido feito 
pela defesa do ex-presidente. 
Há duas semanas, Sérgio Moro 
havia determinado que Lula 
estivesse presente durante 
os depoimentos de todas as 
87 pessoas, dentre elas os ex-
diretores da Polícia Federal, 
Luiz Fernando Correa e Paulo 
Lacerda, além do ex-ministro 
da Controladoria-Geral da 
União, Jorge Hage.

De acordo com o juiz federal 
Nivaldo Brunoni, que aceitou o 
habeas corpus da defesa de Lula 
em substituição ao desembar-
gador João Pedro Gebran Neto, 
o acompanhamento pessoal do 
réu em audiências de testemu-
nhas é “mera faculdade legal” 
e pode ser feito pela própria 

A decisão foi tomada pelo TRF da 4ª Região, após pedido feito 

pela defesa do ex-presidente.

Câmara repudia 
ato de agentes 
penitenciários 

O presidente em exercício 
da Câmara, Fábio Ramalho, 
criticou a invasão da Casa 
promovida por agentes peni-
tenciários contrários à exclusão 
da categoria em dispositivo da 
reforma da Previdência que 
trata de aposentadoria espe-
cial. “A Câmara repudia com 
veemência os atos de violência 
durante a votação do relatório 
da reforma da Previdência na 
comissão especial. A Polícia Le-
gislativa vai instaurar inquérito 
para identificar os invasores e o 
uso de artefatos explosivos e de 
outras naturezas, que têm sua 
entrada proibida nas dependên-
cias da Casa”, disse.

Fábio Ramalho, primeiro 
vice-presidente da Câmara, 
ocupa interinamente a pre-
sidência em razão de viagem 
oficial do presidente Rodrigo 
Maia ao Líbano. Após ler nota 
em que condena a invasão, ele 
ressaltou que a Polícia Legisla-
tiva só atuou de forma a conter 
os invasores. “A Câmara não 
vai tolerar o cerceamento de 
seus trabalhos a partir de mé-
todos violentos e desordeiros”, 
afirmou.

O relator da proposta, de-
putado Arthur Oliveira Maia 
(PPS-BA), havia incluído esses 
servidores no trecho sobre po-
liciais civis, que se aposentarão 
aos 55 anos. Depois, voltou 
atrás, o que causou revolta nos 
agentes penitenciários. O chefe 
substituto do Departamento de 
Polícia Legislativa da Câmara, 
Suprecílio Barros, afirmou 
que serão investigados e iden-
tificados todos os invasores. 
Ele disse afirmou que muitos 
agentes penitenciários estavam 
armados e portando artefatos 
explosivos para uso exclusivo 
em áreas externas.

O presidente do Sindicato 
Nacional dos Servidores Peni-
tenciários, Fernando Anuncia-
ção, defendeu que o governo 
reconheça o erro de retirar 
a categoria das regras para 
aposentadoria especial. Ele 
reconheceu, contudo, que os 
agentes também erraram em 
invadir a comissão da Câma-
ra. “Fazemos mea-culpa, mas 
o governo também tem que 
admitir sua culpa, porque não 
pode brincar com uma catego-
ria como a nossa”, afirmou (Ag.
Câmara).
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Comissão amplia para oito anos 
tempo de internação de menor infrator
Projeto aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado amplia de três para oito anos 
o tempo de internação do adolescente condenado por conduta descrita na legislação como crime 
hediondo

ça no tempo de internação, o 
relator acrescentou ao ECA o 
regime especial de atendimento 
socioeducativo, que deverá ser 
cumprido em estabelecimento 
específico ou em ala especial, 
assegurada a separação dos 
demais internos. 

O texto prevê também, en-
tre as atividades no período 
de internação, a educação, o 
ensino fundamental, médio e 
profissionalizante. “O objetivo 
é fazer com que tenha, no mí-
nimo, um tempo para concluir 
o ensino fundamental e médio 
por meio de profissionalização 
e, com isso, essas crianças e 
adolescentes não dependerem 
mais da organização criminosa 
para a sobrevivência”, argu-
mentou Pimentel (ABr).

Ainda segundo o relator, 
o estatuto prevê “de forma 
genérica” a possibilidade de 
internação nos atos cometidos 
mediante violência e grave 

ameaça no cometimento de 
outras infrações graves, com 
período máximo de três anos 
e liberação compulsória aos 21 
anos de idade. Além da mudan-

Destaques da reforma da 
Previdência ficam para terça-feira

forma como foi feito o pedido foi 
determinante para a exclusão 
dos agentes da reforma. “Houve 
um debate que, estava sendo 
passada à sociedade uma men-
sagem de que o quebra-quebra 
promovido no Ministério da Jus-
tiça teria sido determinante para 
a inclusão dos agentes. Então, a 
mensagem que passamos é: na 
marra não vai. Não é possível”, 
afirmou.

Marun disse ainda que acha 
possível que o pleito seja aten-

dido por emenda no plenário. 
“Se as coisas se acalmarem, 
até porque acho o pleito justo, 
eu vejo caminho para que isso 
possa, no plenário, ter um re-
sultado favorável. Mas  repito: 
na marra não vai”, ressaltou. 
Sobre a segurança do Con-
gresso, Marun afirmou que o 
esquema deve ser avaliado e 
que os trabalhos da comissão 
teriam sido concluídos se o 
esquema tivesse realmente 
funcionado (ABr).

Tribunal dispensa Lula de 
comparecer aos 87 depoimentos

defesa, “sobretudo” quando 
o réu não reside “no local da 
sede do juízo onde tramita o 
processo”.

Ao aceitar a solicitação do 
advogado Cristiano Zanin 
Martins, Brunoni também 
lembrou que o juiz poderia 
recusar a realização de provas 
que se mostrarem irrelevantes 

ou protelatórias. “Não haveria 
óbice à limitação do número 
de testemunhas pelo magis-
trado. Não é razoável exigir 
a presença do réu em todas 
as audiências de oitiva de 
testemunhas, podendo o ex-
presidente ser representado 
pelos advogados”, afirmou o 
juiz, na decisão (ABr).

3ª Vara Cível da Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1037320-
10.2013.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de 
São Paulo, Dr(a). Cristina Inokuti, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) FREE LAC 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, CNPJ 13.539.190/0001-61; QUINTINO 
MELQUÍADES DE OLIVEIRA, CPF. 066.889.426-15 e MARILZA ALVES DE OLIVEIRA, CPF. 
043.265.746-07, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de 
Dairy Partners Americas Brasil Ltda, para cobrança da quantia de R$ 805.159,96 (Jun/2013), 
oriundos das duplicatas vencidas e não pagas, conforme Contrato de Distribuição e Outras Avenças e 
seu respectivo aditamento, firmado entre as partes. 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 03 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, paguem o débito 
atualizado ou, reconheçam o crédito da 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 atualizadas, ou ainda, querendo ofereçam embargos no prazo de 15 dias (ar t. 738 
do CPC), sob pena de penhora e avaliação, para garantia da dívida. 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 cidade de São Paulo, aos 28 de março de 2017. 

4ª Vara da Família e Sucessões – Regional Santana. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, 
EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇãO DE JOSEFA MARIA LUIZ, REQUERIDO POR ADELSON 
LUIZ - PROCESSO Nº1000581-73.2015.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara da Família e 
Sucessões, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Eneida Meira Rocha de Freitas, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por 
sentença datada de 28/09/2016, a seguir transcrita: Ante o exposto, julgo a ação procedente nos termos 
do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para decretar a interdição de Josefa Maria Luiz, 
declarando-a relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, nos termos do artigo 
4º, inciso III e artigo 1.767, inciso I, ambos do Código Civil, de acordo com a nova redação fornecida pela 
Lei nº 13.146/2015, e nomeio-lhe como Curador o filho, Adelson Luiz.” Transitou em julgado em 
24/10/2016. 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 19 de dezembro de 2016. 

Intimação Prazo 20 Dias. Processo nº 0001760-70.2017.8.26. 0007 Ao Dr. Alessander Marcondes
França Ramos, Juíz de Direito da 2ª VC do Foro Regional de Itaquera - SP, na forma da lei, etc. Faz
Saber a Diosmar da Silva Campos, RG Nº 8.895.255, CPF/MF Nº 671.417.498-53, que lhe foi
proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de Momentum Empreendimentos
Imobiliários Ltda, alegando em síntese: foi deferida a sua INTIMAÇÃO por edital para que efetue o
pagamento do valor de R$ 42.469,95, que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo
pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa de 10 % (art.513,§2º,
IV, do NCPC), podendo oferecer impugnação no prazo de 15 dias. Será o edital, afixado e publicado na
forma da lei. Nada mais. SP, 01 de Março de 2017.                                                                      (05 e 06)

Edital de Intimação Prazo de 20 Dias. Processo Nº 0002377-19.2017.8. 26.0625 O MM. Juiz Substituto
da 1ª Vara Cível, do Foro de Taubaté, Estado de SP, Dr. Guilherme de Siqueira Pastore, na forma da
Lei, etc. Faz Saber a Lina Soares Dos Santos, CPF nº 438.352.527-04, RG 29. 745.251-4, que por este
Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Momentum Empreendimentos
Imobiliários LTDA, CNPJ/MF sob o n.º 47.686.555/0001-00. Encontrando-se a ré 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, pague a quantia de R$ 16.394,67 (atualizada em fevereiro de
2017), 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 Taubaté, aos 18 de abril de 2017.                                                                         (05 e 06)

Edital de Intimação Prazo de 20 dias (processo principal 0012943-51.2011.8.26.0006) Cumprimento
de Sentença Nº 0005232-19.2016. 8.26.0006 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ªVC, do Foro Regional
VI - Penha de França, Estado de SP, Dr(a). Sinval Ribeiro de Souza, na forma da Lei, etc. Faz Saber a
Wanessa Mendes Rodrigues, CPF 329.204.528-27, RG 35.749.021-6 que lhe foi proposta uma ação de
Cumprimento de Sentença por parte de União Social Camiliana, alegando em síntese: foi deferida a
sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 27.035,94 (para julho de 2016),
que deverá ser devidamente atualizada até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir
após os 20 dias supra, sob pena de multa de 10% (art. 513, §2º, IV, do NCPC), podendo oferecer
impugnação no prazo de 15 dias. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. Nada
Mais. São Paulo, aos 28 de setembro de 2016.                                                                             (05 e 06)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0009369-78.2016.8. 26. 0609 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 2ª VC, do Foro de Taboão da Serra, Estado de SP, Dr(a). Ruslaine Romano, na forma da
Lei, Faz Saber a(o) Ana Rosa da Silva, R. Dezenove de Fevereiro, 400, APTO 41 BLOCO 01, Jardim
Iracema - CEP 06770-095, Taboão da Serra-SP, CPF 191. 839.868-20, RG 28778237, Intimação -
Prazo 20 dias - Processo. 0009369- 78.2016.8.26.0609. A Dr. Ruslaine Romano. Juíza de Direito da
2ªVC - Foro de Taboão da Serra- SP, na forma da lei, etc. Faz Saber a Ana Rosa Da Silva RG Nº
2877.8237, CPF/MF 191.839.868-20 que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença
requerida por União Social Camiliana, alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação por edital
para que efetue o pagamento do valor de R$ 13.478,33, que deverá ser devidamente atualizado até a
data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa de 10
% (art.513, § 2º, IV, do NCPC), podendo oferecer impugnação no prazo de 15 dias. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade de
Taboão da Serra, aos 28 de março de 2017.                                                                                  (05 e 06)

3ª Vara Cível do Fórum VIII - Tatuapé - Comarca De São Paulo. Edital de Citação com o Prazo de 20
dias. Expedido no Processo de nº 1016497-29.2015.82.26.0008 - Ação de Execução de Titulo Extrajudicial
(Cobrança de Alugueres sem Despejo) requerida por Mauricio Gomes em face de Antonia Leda Ferreira
Vieira. O MM. Juiz de Direito da 3ª VC, do Foro do Tatuapé / Comarca de SP, Dr. Luis Fernando Nardelli,
na forma da Lei, etc. Faz Saber a Antonia Leda Ferreira Vieira, CPF/MF,014.355.188-45 RG,12.924.545,
que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial (Cobrança de Alugueres sem
Despejo), por parte de Mauricio Gomes,RG-14.077.882-2,e CPF/MF-076.633.228-43, Alegando: que o
exequente é credor da executada da quantia de R$ 31.237,39 (trinta e um mil, duzentos e trinta e sete
reais e trinta e nove centavos) desde 03/2014 referente ao Contrato celebrado para a Locação de
Máquinas em 15 pagamentos no qual a executada pagou apenas R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos
reais), deixando de pagar as outras 14 parcelas no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), não
conseguindo êxito do recebimento e encontrando-se a executada , em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua Citação por Edital para que, no prazo de três (03) dias, efetue o pagamento da
dívida atualizada (CPC, art. 652, parágrafo 1º), cientificando-se de que poderá opor embargos no
prazo de quinze (15) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital (20 dias), sob pena de
não o fazendo serem penhorados tantos bens quantos bastem para garantia da execução. Não sendo
opostos embargos, para a executada, será nomeado curador especial. Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da Lei. São Paulo, 27 de Março do ano 2017.                   (04 e 05)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1015818-47.2015. 8.26. 0002 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 5ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Regina de Oliveira Marques,
na forma da Lei, etc. Faz Saber a Everly Rosaria De Souza RG 33.996.727-4, CPF 311.940.458-63 que
Instituição Educacional Professor Pasquale Cascino lhe ajuizou ação Monitória da quantia de R$ 4.576,21,
referente ao contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes e não foi cumprido.
Estando a Ré em lugar ignorado, foi deferida sua citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20
dias supra, pague o débito ou embargue a ação, Ficando advertido de que Será nomeado 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 30 de março de 2017.                                             (05 e 06)

Processo Nº 1044291-11.2013.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 28ª VC, do Foro Central
Cível, Estado de SP, Dr(a). Ana Lúcia Xavier Goldman, na forma da Lei, etc. Edital de Citação Prazo
de 20 dias. Processo nº 1044291-11.2013.8.26.0100. A Doutora ANA LÚCIA XAVIER GOLDMAN,
Juíza de Direito da 28ª Vara Cível do Foro da Capital, SP. Faz saber a JI HOON KIM, RG Nº
W199225LDPMAF, CPF/MF Nº 023.494.048-46 lhe foi proposta uma ação de Procedimento Monitória,
para o pagamento, de R$ 32.893,19, (Junho de 2013) representado pelo Contrato de Prestação de
serviços Educacionais firmado entre as partes, ou para que, no mesmo prazo, oponham embargos,
sob pena de, não o fazendo, converte-se o mandado inicial em executivo. Não sendo contestada a
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente
edital, Por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de
São Paulo, aos 05 de abril de 2017.                                                                                               (05 e 06)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 4002247-14.2013. 8.26. 0006 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 2ª VC, do Foro Regional VI - Penha de França, Estado de SP, Dr(a). Deborah Lopes, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MARCOS SHIMABUKURO, RG 12.781.378, CPF 045.815.288-95
que Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda lhe ajuizou ação Sumária, objetivando a cobrança
da quantia de R$ 38.965,26, referente às despesas da taxa de conservação e melhoramentos do lote
08 e 09 da Quadra FH, Loteamento Ninho Verde II em 26/07/1984. Estando o réu em lugar ignorado, foi
deferida sua Citação, por Edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação
sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que será
nomeado curador especial em caso de revelia. Nada mais. Será o presente edital, por extrato, afixado
e publicado na forma da lei. São Paulo, 09/03/2017.                                                                     (05 e 06)


