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Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1088220-94.2013.8. 26. 0100. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 3ª Vara, do Foro de Ferraz de Vasconcelos, Estado de São Paulo, Dr(a). Bruno Dello Russo
Oliveira, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Manoel Jose da Silva, RG 12.616.350, CPF. 038.752.768-09
que Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda lhe ajuizou ação Sumário, objetivando a
Cobrança da quantia de R$ 16.486,57, referente ás despesas da taxa de conservação e
Melhoramentos do lote 04 da Quadra FO, Loteamento Ninho Verde I. 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 NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de
Ferraz de Vasconcelos, aos 17 de maio de 2017.                                                                          (23 e 24)

Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 1007318-17.2016.8.26. 0047 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 2ª VC, do Foro de Assis, Estado de SP, Dr(a). Adilson Russo de Moraes, na forma da Lei,
etc. Faz Saber a(o) Irmâos Ludwig Transporte e Servicos Ltda Epp, Sp-333, S/N, Km 406 + 360m,
Parque Universitário - CEP 19806-760, Assis-SP, CNPJ 96.313.994/0001-75, que lhe foi proposta uma
ação de Monitória por parte de Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.a., alegando em síntese: a
requerida não liquidou a fatura de nº 230825577, com vencimento em 10/05/2016, no valor de R$
46.969,94 (quarenta e seis mil, novecentos e sessenta e nove reais, noventa e quatro centavos), fatura
de nº 234970287. Determinada a citação do requerido, este não foi localizado em diligências
empreendidas, sendo certo que se encontra em local ignorado. Em decorrência, nos termos do artigo
700 do Código de Processo Civil, fica devidamente citado para que, no prazo de 15 dias, efetue o
pagamento do débito, ou, caso queira, apresentar embargos, sob pena de constituição do contrato em
titulo executivo judicial. Valor da causa: R$ 46.969,94 (quarenta e seis mil, novecentos e sessenta e
nove reais, noventa e quatro centavos). 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
* 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 Assis, aos 02 de maio de 2017.                                                                                     (23 e 24)

Processo Nº 0048678-81.2016.8.26.0100 9ª Vara Cível do Foro da Capital - S/P Edital de Intimação -
Prazo 20 dias - Proc. 0147059-03.2011.8.26.0100. O Dr. Valdir Da Silva Queiroz Junior, Juiz de
Direito da 9º Vara Cível do Foro da Capital - SP, Faz Saber a Edmilson Ferreira Silveira, RG 723.763,
CPF/MF Nº 068.314.318-28, que nos autos da ação de Cumprimento de sentença, requerida por
Momentum Empreendimentos Imobiliarios Ltda, foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue
o pagamento do valor de R$ 17.112,08, 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. Dado e passado nesta, aos 13 de Dezembro de 2016.   (23 e 24)

Procedimento Comum nº: 0121663-98.2009.8.26.0001 Classe: Assunto: Procedimento Comum -
Obrigações Exequente Sociedade Beneficente São Camilo Executada: Nome da Parte Passiva
Principal<< Campo excluído do banco de dados >> Edital de Intimação, Com Prazo de 20 Dias. Proc.
Nº 0121663-98.2009.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional I -
Santana, Estado de SP, Dr(a). Jorge Alberto Quadros de Carvalho Silva, na forma da Lei, etc. Faz
Saber aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de Intimação da(s) Executada(S)
abaixo relacionada(S), expedido com prazo de 20 dias, que, por este Juízo e respectivo Cartório,
processa(m)-se os autos da ação Cumprimento de Sentença que lhes move Sociedade Beneficente
São Camilo. Encontrando-se a(s) executada(a) em lugar incerto e não sabido, foi determinada sua
Intimação, por edital, da penhora realizada sobre as quantias bloqueadas pelo Sistema BACEN JUD,
no valor de R$ 719,97, por intermédio do qual fica(m) intimada(s) de seu inteiro teor para, se o caso,
apresentar Impugnação, no prazo de 05 (cinco) dias, 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 afixado e publicado na forma
da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 30 de janeiro de 2017.       (23 e 24)

O pretendente.: ADMILTON MARIANO DA SILVA, natural de Palmares, PE, nasc.: 
23/07/1964, profi ssão: diretor de sindicato, estado civil: divorciado, residente e do-
miciliado neste distrito. fi lho de: José Mariano da Silva e de Maria de Lourdes da 
Silva. A pretendente.: DULCILENE MATIAS DE SOUZA, natural de Dois de Abril, 
MG, nasc.: 30/01/1969, profi ssão: autônoma, estado civil: divorciada, residente e 
domiciliada neste distrito. fi lha de: Deusdete Matias dos Santos e de Idelvina Pereira 
de Souza.

O pretendente.: DENISON JOHNNY DAS NEVES, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
11/02/1985, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, residente e domiciliado nes-
te distrito. fi lho de: Marcionilo Gomes das Neves e de Luzia Ferreira das Neves. 
A pretendente.: FABIOLA SOUZA CONCEIÇÃO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
23/01/1987, profi ssão: servente de limpeza, estado civil: solteira, residente e domi-
ciliada neste distrito. fi lha de: Milton Cezar Conceição e de Mara Rosangela Souza 
Conceição.

O pretendente.: FRANCISCO WELTON EVANGELISTA FEITOSA, natural de São 
Paulo, SP, nasc.: 16/10/1978, profi ssão: confeiteiro, estado civil: solteiro, residente e 
domiciliado neste distrito. fi lho de: Francisco de Sousa Feitosa e de Antonia Feitosa 
de Oliveira. A pretendente.: SILVANA SANTOS DE OLIVEIRA, natural de Guaruja, 
SP, nasc.: 21/10/1982, profi ssão: operadora de caixa, estado civil: solteira, residente 
e domiciliada neste distrito. fi lha de: Jadir Maciel de Oliveira e de Edinares Sá dos 
Santos.

O pretendente.: CARLOS JOSÉ DE SOUZA, natural de São Lourenço, MG, nasc.: 
11/04/1961, profi ssão: comerciante, estado civil: divorciado, residente e domiciliado nes-
te distrito. fi lho de: Carlos Lucas de Souza e de Alice Neves de Souza. A pretendente.: 
ELKA CRISTINA PASSOS DOS SANTOS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 29/05/1978, 
profi ssão: comerciante, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha 
de: Nivaldo Rodrigues dos Santos e de Ilsa Passos Rodrigues dos Santos.

O pretendente.: ROBERTO DA SILVA NAVARRO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
16/12/1971, profi ssão: porteiro, estado civil: divorciado, residente e domiciliado nes-
te distrito. fi lho de: Clemente Navarro Filho e de Severina Ramos da Silva Navarro. A 
pretendente.: MARTA SOUZA DA SILVA, natural de Linhares, BA, nasc.: 20/02/1987, 
profi ssão: negociador de cobrança, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste 
distrito. fi lha de: Antonio Genesio da Silva e de Edizia Maria de Souza Silva.

O pretendente.: ROBERTO SENA CONSTANTINO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
23/04/1989, profi ssão: monitor de alunos, estado civil: solteiro, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de: Roberto de Oliveira Constantino e de Rosimeire Sena Constan-
tino. A pretendente.: IEDA LIMA DE SOUZA, natural de são bernardo do campo, SP, 
nasc.: 14/09/1989, profi ssão: estudante, estado civil: solteira, residente e domiciliada em 
Santo André - SP. fi lha de: Tito Alves de Souza e de Maria Inez Lima de Souza.

O pretendente.: JOHNNY GONÇALVES DOS SANTOS, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 13/05/1991, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de: Hernani Basilio dos Santos e de Claudenice Gonçalves. A pre-
tendente.: DANILA DANTAS MOREIRA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 16/04/1996, 
profi ssão: assistente administrativo, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste 
distrito. fi lha de: Rivaldo Rosa Moreira e de Osmarina Dantas Maia Moreira.

O pretendente.: JANIO CELINO DE OLIVEIRA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
23/03/1963, profi ssão: auxiliar de limpeza, estado civil: divorciado, residente e domi-
ciliado neste distrito. fi lho de: Francisco Celino de Oliveira e de Francisca de Oliveira 
Lima. A pretendente.: JOCIONE DA SILVA VIEIRA, natural de João Pessoa, PB, nasc.: 
27/06/1966, profi ssão: prendas domésticas, estado civil: divorciada, residente e domici-
liada neste distrito. fi lha de: Josue Vieira de Melo e de Iraci da Silva Vieira.

O pretendente.: MANOEL GABRIEL DE ARAUJO, natural de Maraial, PE, nasc.: 
10/11/1974, profi ssão: auxiliar de limpeza, estado civil: solteiro, residente e domiciliado 
em Guaianases. fi lho de: Eduardo Gabriel de Araujo e de Quiteria Julia da Conceição. A 
pretendente.: LINDRACI TEIXEIRA SILVA, natural de Itanhem, BA, nasc.: 08/09/1976, 
profi ssão: prendas domésticas, estado civil: divorciada, residente e domiciliada neste 
distrito. fi lha de: Clemente Modesto da Silva e de Maria Teixeira Rocha.

O pretendente.: EDUARDO RODRIGUES DE SOUSA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
16/01/1992, profi ssão: monitoramento, estado civil: solteiro, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de: Eduardo Jorge de Sousa e de Sivanete Rodrigues de Sousa. 
A pretendente.: ROSEVANE TEIXEIRA ROCHA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
02/10/1985, profi ssão: auxiliar de escritorio, estado civil: divorciada, residente e domi-
ciliada em Itaquaquecetuba - SP. fi lha de: Antonio Teixeira Rocha e de Maria dos Reis 
Rocha.

O pretendente.: ADÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA, natural de Itamaraju, BA, nasc.: 
21/05/1968, profi ssão: ajudante geral, estado civil: solteiro, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de: João Francisco de Oliveira e de Laurita Maria de Jesus Oli-
veira. A pretendente.: PAULA MAURA DOS REIS, natural de São Jorge do Ivai, PR, 
nasc.: 13/08/1966, profi ssão: prendas domésticas, estado civil: solteira, residente 
e domiciliada neste distrito. fi lha de: João Felismino dos Reis e de Maria Julia das 
Dores.

O pretendente.: FERNANDO HENRIQUE DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
08/06/1984, profi ssão: pintor, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste distrito. 
fi lho de: João Henrique da Silva e de Marina Ribeiro de Moraes. A pretendente.: TATIA-
NA GOMES DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 16/08/1978, profi ssão: aux.
logistica, estado civil: divorciada, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Hilda 
Gomes da Silva.

O pretendente.: LUCAS ALVES MACIEL, natural de São Paulo, SP, nasc.: 18/09/1994, 
profi ssão: mecanico, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste distrito. fi lho 
de: Wilson Maciel dos Santos e de Vitorina Pereira Alves. A pretendente.: ALEXAN-
DRA EMANUELA DA SILVA, natural de São Lourenço da Mata, PE, nasc.: 16/07/1990, 
profi ssão: prendas domésticas, estado civil: divorciada, residente e domiciliada neste 
distrito. fi lha de: Samuel Manoel da Silva e de Elizabete Manoel da Silva.

O pretendente.: CLAUDINEI DA SILVA RIBEIRO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
14/02/1972, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: Wilson de Souza Ribeiro e de Lucia da Silva Ribeiro. A pretendente.: 
JULIANA FRANCISCA DE OLIVEIRA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 09/04/1977, 
profi ssão: auxiliar de serviços gerais, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste 
distrito. fi lha de: Anisio Francisco de Oliveira e de Anisia dos Santos de Oliveira.

O pretendente.: FABIO DE SANT ANNA RODRIGUES, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 22/07/1984, profi ssão: assistente de recebimento, estado civil: solteiro, residente 
e domiciliado neste distrito. fi lho de: Silvio de Sant’ Anna Rodrigues e de Lucia Rodri-
gues. A pretendente.: CAMILA APARECIDA COLETE, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
16/03/1990, profi ssão: operadora de caixa, estado civil: solteira, residente e domiciliada 
neste distrito. fi lha de: Jesus Donizete Colete e de Marcia Aparecida Martines Colete.

O pretendente.: JOSÉ ADELAILDO BRITO SILVA, natural de Arapiraca, AL, nasc.: 
08/02/1968, profi ssão: operador de extrusor, estado civil: solteiro, residente e domicilia-
do neste distrito. fi lho de: Danubio Brito e de Alaide Brito Silva. A pretendente.: ELISA-
BETH DE SOUSA BARBOSA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 28/01/1978, profi ssão: 
vendedora, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: João 
Maria Barbosa e de Maria de Fatima Sousa Ildefonso.

O pretendente.: MARCIO BARBOSA DO NASCIMENTO, natural de Guarulhos, SP, 
nasc.: 14/12/1984, profi ssão: auxiliar de credito e cobrança, estado civil: solteiro, resi-
dente e domiciliado neste distrito. fi lho de: José Raimundo Clemente do Nascimento e 
de Maria Madalena Barbosa da Silva Nascimento. A pretendente.: JOYCE ASSUNÇÃO 
OLIVEIRA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 22/07/1987, profi ssão: estudante, estado 
civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Ivonete Assunção Oliveira.

O pretendente.: ROBERVANIO DA SILVA LUZ, natural de Paulista, PE, nasc.: 
23/02/1984, profi ssão: montador ofi cial, estado civil: solteiro, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de: Elias Gonçalves da Luz e de Rosilene Maria da Silva. A preten-
dente.: FERNANDA CRISTINA DA SILVA, natural de Guarulhos, SP, nasc.: 02/06/1988, 
profi ssão: atendente, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: 
Rosangela Maria da Silva.

O pretendente.: ISAAC ZORANTE MORGADO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
24/03/1992, profi ssão: soldador, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste dis-
trito. fi lho de: João de Souza Morgado e de Marleuse Zorante de Macedo Morgado. A 
pretendente.: KAMENY DIAS PEREIRA, natural de Catarina, CE, nasc.: 10/08/1998, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: 
Francisco Dias da Silva e de Dina Pereira de Souza Dias.

O pretendente.: HIGOR CASTRO SANTANA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
12/01/1983, profi ssão: operador empilhadeira, estado civil: solteiro, residente e domi-
ciliado neste distrito. fi lho de: Jayme Tolentino de Santana e de Maria do Carmo Castro 
Santana. A pretendente.: SHEILA LIMA HORA, natural de Ibiapora - Mundo Novo, BA, 
nasc.: 03/05/1986, profi ssão: frentista, estado civil: solteira, residente e domiciliada em 
Itaquera. fi lha de: Eliezia Lima Hora.

O pretendente.: GIVANILTON JESUS DOS SANTOS, natural de Jacobina, BA, nasc.: 
20/07/1980, profi ssão: motorista, estado civil: divorciado, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: Gildevan Gomes dos Santos e de Luciene Souza de Jesus. A preten-
dente.: DANIELA RODRIGUES DA SILVA, natural de Jacobina, BA, nasc.: 04/06/1983, 
profi ssão: aux.frente de caixa, estado civil: divorciada, residente e domiciliada neste 
distrito. fi lha de: João Batista Ferreira da Silva e de Joana Maria Araujo Rodrigues.

O pretendente.: WELLITON DO NASCIMENTO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
31/12/1983, profi ssão: engenheiro de produção, estado civil: solteiro, residente e domi-
ciliado neste distrito. fi lho de: Tadeu do Nascimento e de Maria de Fatima Beltrão Nasci-
mento. A pretendente.: CINTHIA FERNANDES DA COSTA, natural de maua, SP, nasc.: 
14/02/1985, profi ssão: aux.de secretaria, estado civil: solteira, residente e domiciliada 
em Maua - SP. fi lha de: Osney Alves da Costa e de Angela Maria Fernandes Neves.

O pretendente.: JOSÉ CLAUDIO TAVARES, natural de Maraial, PE, nasc.: 25/02/1969, 
profi ssão: autônomo, estado civil: divorciado, residente e domiciliado neste distrito. fi lho 
de: João Fabricio Tavares e de Zezita Maria da Silva. A pretendente.: TANIA MARIA 
DA SILVA, natural de Maraial, PE, nasc.: 21/07/1966, profi ssão: agente comunitaria 
de saude, estado civil: divorciada, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: José 
Severiano da Silva e de Josefa Maria da Silva.

O pretendente.: WILSON RICARDO EVANGELISTA, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 13/08/1981, profi ssão: vendedor, estado civil: divorciado, residente e domici-
liado neste distrito. fi lho de: José Wilson Evangelista e de Solange Antonia Ricardo 
Evangelista. A pretendente.: ROSELAINE DE OLIVEIRA SANTOS, natural de São 
Paulo, SP, nasc.: 12/01/1975, profi ssão: enfermeira, estado civil: divorciada, resi-
dente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Elio dos Santos e de Ana Aparecida de 
Oliveira Santos.

O pretendente.: WILSON JOSÉ DA SILVA, natural de Santo André, SP, nasc.: 
31/07/1974, profi ssão: analista tributario, estado civil: solteiro, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de: José Benedito da Silva e de Maria José da Silva. A pretendente.: 
MARCIA FERREIRA DE BRITO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 07/10/1969, profi s-
são: prendas domésticas, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. 
fi lha de: Pompilio Ferreira de Brito e de Janete Tito de Brito.

O pretendente.: FILIPE OLIVEIRA BASTOS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
18/01/1993, profi ssão: bancário, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste dis-
trito. fi lho de: José Ulisses Neto e de Elisabete dos Reis Oliveira. A pretendente.: EVE-
LYN ALVES DIAS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 05/02/1978, profi ssão: professora, 
estado civil: divorciada, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Armando José 
Dias e de Rosemarie Alves Dias.

O pretendente.: EDUARDO DA ROCHA FERREIRA, natural de Rio de Janeiro, RJ, 
nasc.: 03/05/1992, profi ssão: pintor de edifi cacoes, estado civil: solteiro, residente e 
domiciliado neste distrito. fi lho de: Cicera da Rocha Ferreira. A pretendente.: ZIRLANE 
SILVA SANTOS, natural de Candido Sales, BA, nasc.: 14/05/1986, profi ssão: domesti-
ca, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Edgar Marciano 
dos Santos e de Ilza Silva Santos.

O pretendente.: REINIVAN DE ALMEIDA MACEDO, natural de Bom Jesus da Lapa, 
BA, nasc.: 20/08/1983, profi ssão: mecanico manutencão, estado civil: solteiro, resi-
dente e domiciliado neste distrito. fi lho de: Reinam de Sá Teles Macedo e de Maria 
Goreth Pereira de Almeida Macedo. A pretendente.: ELIANE MOREIRA TORRES, 
natural de Paratinga, BA, nasc.: 10/11/1982, profi ssão: cabelereira, estado civil: sol-
teira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Antonio Ormandes Torres e de 
Maria Moreira Torres.

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente.: HUGO HENRIQUE DE OLIVEIRA BARBOSA, natural de Afogados da 
Ingazeira, PE, nasc.: 06/05/1998, profi ssão: vendedor, estado civil: solteiro, residente 
e domiciliado neste distrito. fi lho de: Lourival Almeida Barbosa e de Sandra Maria de 
Oliveira Barbosa. A pretendente.: VITORIA NUNES COSTA, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 22/03/2001, profi ssão: estudante, estado civil: solteira, residente e domiciliada 
neste distrito. fi lha de: Luciano dos Santos Costa e de Gisleide Nunes Leite Costa.

O pretendente.: JAMESON LIRA MIRANDA, natural de Maceio, AL, nasc.: 14/04/1983, 
profi ssão: analista de sistemas, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste distri-
to. fi lho de: Joacy Miranda e de Vera Lucia Lira Miranda. A pretendente.: ANA LUCIA DE 
SOUZA SANTOS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 30/03/1983, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: José Augusto Santos e de 
Vera Lucia Leão de Souza Santos.

O pretendente.: FELIPE OTSUCA CASSARA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
22/11/1987, profi ssão: analista de credito, estado civil: solteiro, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de: Marcelo Cassara e de Sandra Otsuca Cassara. A pretendente.: 
FLAVIA ALVES GUERREIRO, natural de guarulhos, SP, nasc.: 05/07/1988, profi ssão: 
analista administrativo, estado civil: solteira, residente e domiciliada em Guarulhos - SP. 
fi lha de: Elio Guerreiro e de Edjane Alves Bezerra Guerreiro.

O pretendente.: VITOR SOUZA DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 29/09/1995, 
profi ssão: ajudante geral, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste distrito. fi lho 
de: Edmar da Silva e de Ana Cristine Silva de Souza. A pretendente.: MAYSLLA DAIAN-
NE SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 16/12/2000, profi ssão: ajudante de costura, 
estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Manoel Augusto da 
Silva e de Ana Marcia da Silva.

O pretendente.: BRUNO DO PRADO SHIGUEMATSU, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
01/03/1991, profi ssão: analista de suporte junior, estado civil: solteiro, residente e do-
miciliado neste distrito. fi lho de: Edson Massayuki Shiguematsu e de Eliana do Prado 
Shiguematsu. A pretendente.: ALINE AYUMI YODA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
27/11/1991, profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, residente e domicilia-
da em Pirituba. fi lha de: Mineo Yoda e de Elza Toyomi Miyazaki Yoda.

O pretendente.: LUCIANO GOMES CEZARIO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
11/01/1986, profi ssão: porteiro, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste distri-
to. fi lho de: Lourival Oliveira Cezario e de Regina Celia Gomes Cezario. A pretendente.: 
ELAINE ALVES BEZERRA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 30/07/1974, profi ssão: 
manicure, estado civil: divorciada, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Edilson 
Pereira Bezerra e de Terezinha Alves Bezerra.

O pretendente.: JONNATHAN DOS SANTOS BISPO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
13/08/1991, profi ssão: acougueiro, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: Agnaldo Bispo e de Vanda dos Santos Bispo. A pretendente.: JOSANIA 
JOSÉ DA SILVA, natural de Senhor do Bonfi m, BA, nasc.: 17/01/1987, profi ssão: aux.
administrativo, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: José 
Antonio da Silva e de Nivaldina Barreto da Silva.

O pretendente.: JORDAN HENRIQUE JUNQUEIRA FELIX, natural de Guarulhos, SP, 
nasc.: 03/06/1991, profi ssão: instalador de acessorios, estado civil: solteiro, residente: 
e domiciliada em Guarulhos - SP. fi lho de: Osmar Junqueira dos Santos e de Raimun-
da Leandro Felix. A pretendente.: GRASIELE RODRIGUES, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 28/05/1990, profi ssão: auxiliar de saude bucal, estado civil: solteira, residente e 
domiciliada neste distrito. fi lha de: João Batista Rodrigues e de Maria Izaete Rodrigues.

O pretendente.: VENACI DE LIMA LUCAS JUNIOR, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
10/06/1961, profi ssão: técnico em edifi cações, estado civil: divorciado, residente e do-
miciliado neste distrito. fi lho de: Venaci de Lima Lucas e de Noemea Souza Lucas. A 
pretendente.: TATIANA MARINHO POMPEU, natural de Olinda - Nilopolis, RJ, nasc.: 
23/12/1977, profi ssão: engenheira civil, estado civil: solteira, residente e domiciliada 
neste distrito. fi lha de: Rogerio Pompeu e de Dirce Marinho Pompeu.

O pretendente.: DEYVID OLIVEIRA DA SILVA, natural de Guarulhos, SP, nasc.: 
19/08/1992, profi ssão: limpador de vidros, estado civil: solteiro, residente e domicilia-
do neste distrito. fi lho de: Mauro Alves de Oliveira e de Patricia Alves da Silva. A pre-
tendente.: MARIA CRISTINA LOPES ANDREATTA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
13/10/1969, profi ssão: manicure, estado civil: viúva, residente e domiciliada neste distri-
to. fi lha de: Antonio Lopes e de Iraci de Oliveira Lopes.

O pretendente.: ED CARLOS PEREIRA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 15/09/1979, 
profi ssão: pedreiro, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste distrito. fi lho de: 
José Pereira e de Maria de Jesus Pereira. A pretendente.: RUTE DE SOUSA FARIA, 
natural de São Paulo, SP, nasc.: 15/11/1965, profi ssão: prendas domésticas, estado civil: 
divorciada, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Sebastião de Sousa Faria e de 
Benedita de Sousa Faria.

O pretendente.: RENATO CARDOSO DOS SANTOS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
07/07/1988, profi ssão: taxista, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste dis-
trito. fi lho de: Roberto Anjos dos Santos e de Maria Rogerio Cardoso dos Santos. A 
pretendente.: JESSICA DOS ANJOS DE SOUZA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
07/01/1997, profi ssão: recepcionista, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste 
distrito. fi lha de: Roberto Campos de Souza e de Maria Ideneuda Silva dos Anjos.

O pretendente.: BRUNO SALVIANO BONFIM, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
14/05/1986, profi ssão: analista comercial, estado civil: solteiro, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de: Agnaldo Bonfi m e de Maria Salviano da Silva. A pretendente.: 
DULCE MARA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 28/04/1984, profi ssão: auxiliar 
de escritorio, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: José 
Claudio Silva e de Sueli dos Santos Celestino Silva.

O pretendente.: VALTENCIR ALVES, natural de São Paulo, SP, nasc.: 12/06/1970, profi ssão: 
autônomo, estado civil: divorciado, residente e domiciliado neste distrito. fi lho de: Pedro Alves 
e de Abigair de Souza Alves. A pretendente.: MARINEIDE RODRIGUES DE BRITO, natural 
de Ponta Pora, MS, nasc.: 27/07/1979, profi ssão: vendedora, estado civil: divorciada, residen-
te e domiciliada em Santa Efi genia. fi lha de: Ari de Brito e de Maria Rodrigues de Brito.

O pretendente.: LAERCIO SANTOS ALENCAR, natural de Coaraci, BA, nasc.: 
11/09/1985, profi ssão: motoboy, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste dis-
trito. fi lho de: Deraldo Alves de Alencar e de Maria Sonia Santos Alencar. A pretendente.: 
ALINE DE FIGUEIREDO LIMA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 10/10/1984, profi ssão: 
agente de prevencão, estado civil: divorciada, residente e domiciliada em Itaim Paulista. 
fi lha de: Lourival Barbosa de Lima e de Maria Lindalva de Figueiredo Lima.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
Empresas & Negócios

1ª Vara da Família e Sucessões – Reg. Butantã. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. 
PROCESSO Nº 1003683-94.2016.8.26.0704 A MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara da Família e 
Sucessões, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, Dra. Renata Coelho Okida, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER nos termos do art. 1.639, § 2º, do Código Civil/2002, cominado 
com o art. 734 § 1º do C.P.C., dar publicidade a todos que o presente edital virem, ou dele 
conhecimento tiverem, que AGATHA THARISSA FERNANDES DE CICHIO e s/m GUSTAVO 
ANTONIO PAIXÃO ingressaram com ação judicial, objetivando alterar o regime de bens de seu 
casamento de Comunhão Parcial de Bens para Comunhão Universal de Bens. E, para que 
chegue ao conhecimento de todos, e ninguém possa alegar ignorância, o presente edital será 
afixado no lugar de costume deste Fórum e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 14 de outubro de 2016. 

1ª VC – Reg. Nossa Sra. do Ó. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1015128-
32.2013.8.26.0020 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do 
Ó, Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudia Barrichello, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) L C A 
Comercio de Rolamentos e Retentore, Rua Tijuca Paulista, 134, Santana - CEP 02020-060, São Paulo-
SP, CNPJ 07.903.201/0001-48, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Emembelt 
Indústria e Comércio de Correias Ltda, alegando em síntese: Ação Monitória, objetivando o 
recebimento de R$19.383,19 (Out/2013), acrescidos de juros e correção monetária, oriundos das 
duplicatas nºs. 611-A e 611-B, no valor de R$ 5.798,05 cada, vencidas e não pagas. Estando a ré em 
lugar ignorado, foi deferida a sua citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, 
pague o valor supra devidamente corrigido, e honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa 
(Art. 701 do NCPC), que à tornará isenta das custas, ou embargue, sob pena de constituir-se de pleno 
direito o título executivo judicial, sendo advertida de que será nomeado curador especial em caso de 
revelia (art. 257, III do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 24 de novembro de 2016. 

1ª VC – Reg. Nossa Sra. do Ó. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0717609-
75.2012.8.26.0020 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do 
Ó, Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudia Barrichello, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) DENES DE 
OLIVEIRA BARBOSA, Fragata Constituicao, 16, Parque Taipas - CEP 02986-080, São Paulo-SP, CPF 
291.052.638-08, RG 347550034, Brasileiro, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de 
EST - Empreendimentos e Suportes Tecnológicos e Educacionais LTDA, alegando em síntese: 
objetivando o recebimento de R$4.155,99 (Dez/2012), acrescidos de juros e correção monetária, oriundos 
do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais firmado entre as partes e não pago. Estando o réu 
em lugar ignorado, foi deferida a sua citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, 
pague o valor supra devidamente corrigido, e honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa 
(Art. 701 do NCPC), que o tornará isento das custas, ou embargue, sob pena de constituir-se de pleno 
direito o título executivo judicial, sendo advertida de que será nomeado curador especial em caso de 
revelia (art. 257, III do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 24 de outubro de 2016. 

15ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1067163-20.2013. 
8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 15ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Celina Dietrich Trigueiros Teixeira Pinto, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JOHN WILDER 
ACOSTA DA SILVA, Rua Jose Getulio, 130, Apto 403, Liberdade - CEP 01509-000, São Paulo-SP, CPF 
358.967.238-22, RG 43.593.242-1, Solteiro, Brasileiro, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por 
parte de VSTP EDUCAÇÃO LTDA, para cobrança de R$ 8.155,43, (set/2013) decorrente do 
inadimplemento das mensalidades de março a julho de 2012, dos serviços educacionais prestados, 
vencidos e não pagos. 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, pague o débito ( ficando isento de custas e honorários 
advocatícios), ou no mesmo prazo ofereça Embargos, sob pena de conversão do mandado inicial em 
título executivo judicial. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de abril de 2017. 

18ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS. PROCESSO Nº 1067125-
71.2014.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 18ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Tiago Henriques Papaterra Limongi, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a G2 SISTEMAS DE 
HIGIENE LTDA, CNPJ. 17.173.769/0001-04, na pessoa de seu representante legal que, ALOIR 
HIRSGBERG, ajuizou-lhe uma Ação Declaratória de Inexistência de Débito, de rito Ordinário, 
objetivando seja a mesma julgada procedente para declarar a inexistência do débito de R$ 1.456,00 
referente as duplicatas 100C, 100A e 100B, no valor de R$ 485,33, R$ 485,34 e R$ 485,33 em nome do 
requerente por serem indevidas, com o cancelamento dos protestos efetuados perante o 6º Tabelião da 
Capital, e ainda, a condenação da ré ao pagamento de custas processuais, honorários advocatícios e 
demais cominações legais. Estando a ré 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 os 
20 dias supra, 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 03 de agosto de 2016. 

2ª Vara da Família e Sucessões – Reg. Tatuapé. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE 
TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE MARIA DA GLÓRIA LIMA, 
REQUERIDO POR RITA DE CÁSSIA NUNES DE OLIVEIRA - PROCESSO Nº1014302-37.2016. 
8.26.0008. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional VIII - 
Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). Marilia Carvalho Ferreira de Castro, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida 
em 16/03/2017, foi decretada a INTERDIÇÃO de MARIA DA GLÓRIA LIMA, CPF 529.204.108-49, 
declarando-o(a) absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e nomeado(a) 
como CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). Rita de Cássia Nunes de Oliveira. 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 27 de abril de 2017. 

29ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 20 DIAS. Proc. 1087852-51.2014. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 29ª Vara Cível, do Foro Central da Capital, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Valéria Longobardi, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a BRENO DELGADO 
MAGALHÃES, CPF. 777.165.231-04, que VSTP EDUCAÇÃO LTDA ajuizou-lhe uma ação Monitória, 
objetivando o recebimento de R$ 28.340,64 (Set/2014), acrescidos de juros e correção monetária, 
decorrentes do inadimplemento das mensalidades no ano de 2012, dos Contratos de Prestação de 
Serviços Educacionais firmados entre as partes. Estando o requerido em lugar ignorado, foi deferida a 
sua citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o valor supra 
devidamente corrigido, e honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa (Art. 701 do 
NCPC), que o tornará isento das custas, ou embargue, sob pena de constituir-se de pleno direito o título 
executivo judicial (art. 702 do NCPC). Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS 

31ª VC- Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1109264-38.2014. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 31ª Vara Cível, do Foro Central da Capital, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Mariana de Souza Neves Salinas, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) DIAS KAR 
COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, CNPJ. 05.259.376/0001-39, na pessoa de seu representante legal, 
que ITAVEMA ITÁLIA VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA, lhe ajuizou uma ação de Procedimento 
Comum objetivando a obrigação da ré na imediata transferência dos veículos FIAT UNO EX 1.0, 
ano/modelo 1998, Renavam 00689577729 e FIAT UNO SMART, ano/modelo 2000/2001, Renavam 
00736743618, para seu nome, sob pena de multa diária, e ainda, a condenação da ré ao pagamento dos 
impostos, taxas e multas incidentes sobre os veículos, indenização pelos danos morais sofridos, custas 
processuais, honorários advocatícios e demais cominações legais. Encontrando-se a ré em lugar 
ignorado, foi deferida a sua CITAÇÃO por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, 
conteste a ação. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada 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 22 de março de 2017 

35ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1082860-81.2013. 
8.26.0100. O MM. Juiz de Direito da 35ª Vara Cível da Capital, Estado de São Paulo, Dr. Gustavo 
Henrique Bretas Marzagão, na forma da lei, etc. FAZ SABER a EBS CAPITAL CORRETORA DE 
CÂMBIO S/A, CNPJ. 04.068.419/0001-36, na pessoa de seu representante legal, que GOLDMAN 
ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, lhe ajuizou uma Ação de Despejo por Falta de Pagamento 
C/C Cobrança, objetivando o recebimento de R$ 113.095,37 (Out/2013), oriundos dos alugueis e 
demais encargos, do imóvel localizado na Rua dos Gusmões, nº 310 lojas 26/28/30, Santa Ifigênia, 
nesta Capital, vencidos e não pagos. Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a sua citação por 
edital, para que no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, apresente contestação. Não sendo 
contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o 
presente edital afixado e publicado na forma da lei. 

4ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1062449-17.2013. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Sidney da Silva Braga, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a JOSÉ GRANDE DA SILVA - ME, 
CNPJ. 97.537.775/0001-32 que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de 
SERVLOT SERVIÇOS E SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA, objetivando a cobrança de R$ 4.415,81 
(Ago/2013), oriundos do ressarcimento dos valores relativos aos créditos de bilhete único e crédito de 
celulares conforme Contrato de Prestação de Serviços e Comodato de Equipamentos Eletrônicos, 
firmado entre partes. Encontrando-se a ré 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, a ré será 
considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente, afixado e publicado 
na forma da lei. NADA MAIS. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de 
março de 2017 

4ª VC – Reg. SMP. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0220044-32.2009. 
8.26.0005. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Paulo de Tarsso da Silva Pinto, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
Alexandra de Souza Barbosa, Rua Dois (Altura da Rua Tiburcio de Sousa nº 3200 ), 151, C 01, P 03,B 
01,E A Apto, 32 A, Itaim Paulista - CEP 08140-000, São Paulo-SP, Brasileiro, que lhe foi proposta uma 
ação de Procedimento Comum por parte de Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano 
do Estado de São Paulo- CDHU, alegando em síntese: A requerente, na condição de entidade 
integrante do Sistema de Habitação, fez construir às suas expensas, no endereço sito Rua Dois nº 151, 
o denominado Conjunto Habitacional São Miguel Q1. Por força do negocio jurídico celebrado, as 
requeridas se comprometeram a pagar, nos vencimentos pactuados, prestações mensais e 
consecutivas relativas ao imóvel a eles destinado, no valor inicial de R$ 148,11. Ocorre que as 
requeridas deixaram de pagar as prestações de amortização do imóvel que lhes competia, indicando a 
pendência de 80 prestações em aberto, no valor de R$ 21.885,57 . Encontrando-se o réu em lugar 
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação 
proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de abril de 2017. 

4ª VC – Reg. Sto. Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1043095-
38.2015.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Jamil Nakad Junior, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) PETRONILIO 
CONCEIÇÃO, CPF. 376.950.885-87, que ITAVEMA FRANCE VEÍCULOS LTDA, ajuizou-lhe uma 
ação de Execução, para o recebimento de R$ 9.792,20 (Set/2015), oriundos do Termo de Confissão 
de Dívida, firmado entre as partes em 12/02/2014 vencido e não pago. Estando o executado em lugar 
ignorado, foi deferida a sua CITAÇÃO por EDITAL para que em 03 dias, pague o débito atualizado, ou 
em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito da exeqüente, 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, prazos estes que começarão a fluir após os 20 dias supra, sob pena de 
penhora de bens e sua avaliação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 03 de maio de 2017. 

6ª VC – Reg. Santana. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0103178-
50.2009.8.26.0001/01 A MM. Juiza de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de 
São Paulo, Dra. Maria Cecilia Monteiro Frazão, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Willian Fernando 
Gonçalves, CPF. 086.981.298-03, que nos autos da ação Monitória em fase de Cumprimento de 
Sentença, proposta por EST Empreend. e Suportes Tec. e Educacionais foi efetuada a penhora em 
16/08/2016 das COTAS SOCIAIS pertencentes ao executado, referente a empresa WB CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS( CNPJ nº 03.105.487/0001-65 e inscrita no NIRE sob nº 35215637215 ). Estando o 
executado em lugar ignorado, foi deferida a sua INTIMAÇÃO da penhora por edital, para que em 15 dias, 
a fluir os 20 supra, ofereça impugnação à penhora (artigo 525 do CPC), prosseguindo o feito em seus 
ulteriores termos. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 17 de fevereiro de 2017. 

6ª VC – Reg. Sto. Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0108532-
87.2008.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Luiz Raphael Nardy Lencioni Valdez, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
SELMA MARIA DA SILVA BRANDÃO, CPF 121.426.019-11, que lhe foi proposta uma ação de 
Procedimento Comum por parte de ALDENIR NILDA PUCCA, objetivando a cobrança de R$ 2.721,36 
(Fev/2008), oriundos de honorários advocatícios não pagos, decorrente de contrato verbal celebrado 
entre as partes em 01/10/1999. 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 e dado regular prosseguimento 
ao feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 


