
Nos dias de hoje, a 
contratação por meio 
digital é um fato em 
nosso cotidiano

Se há poucos anos o pen-
samento de contratar 
algo por meio eletrônico 

era inusitado, hoje com apenas 
um toque no celular efetuamos 
diversas contratações de bens 
e serviços. Na sociedade atual, 
os contratos digitais são cada 
vez mais recorrentes. A evolu-
ção da tecnologia traz cada vez 
mais segurança jurídica para a 
contratação em si. 

Exemplo disso é a utilização 
da assinatura eletrônica, por 
meio do certificado digital, 
que veio como forma de 
comprovar a autenticidade 
da autoria da manifestação 
de vontade, tornando-a cada 
vez mais segura. Como se não 
bastassem os avanços já alcan-
çados, impensáveis há poucos 
anos, a constante evolução 
tecnológica nos mostra que 
devemos atentar ao conceito 
da tecnologia blockchain, que 
deverá revolucionar a forma 
como os contratos serão feitos 
e executados nos próximos 
anos.

Em termos simples, a tecno-
logia blockchain é uma rede de 
dados distribuídos e comparti-
lhados que possuem a função 
de criar um índice global 
para todas as transações que 
ocorrem em um determinado 
mercado, de uma forma públi-
ca, compartilhada e universal, 
que cria consenso e confiança 
na comunicação direta entre 
duas partes, ou seja, sem o 
intermédio de terceiros. A 
segurança está na descen-
tralização das autenticações, 
utilizando cada computador da 
rede para validar as transações 
e replicar as informações, de 
maneira segura e definitiva.

Inicialmente criada para 
viabilizar um ambiente seguro 
para transações através de 
criptomoedas, a blockchain 
também poderá ser utilizada 
para assegurar outras trocas 
de dados entre os usuários da 
rede. Tais trocas de dados po-

dem resultar em contratos que 
poderão ser programados e 
autoexecutados, dispensando 
qualquer tipo de intervenção 
de terceiros; são os chamados 
“smart contracts” ou contratos 
inteligentes. 

Nesse caso, a atribuição 
da palavra “inteligentes” aos 
contratos, no sentido computa-
cional, consiste na capacidade 
de torná-los mais automatiza-
dos, baseados em hardwares e 
softwares comuns, não apenas 
na sua formação, mas também 
durante a sua execução, possi-
bilitando a mitigação de falha 
humana, além de tornar menos 
onerosos os protocolos de 
controle, criados justamente 
para verificar se determina-
das cláusulas foram ou não 
cumpridas por cada parte. Em 
um ambiente digital conhecido 
pela automação, procedimen-
tos de controle como de uma 
auditoria contratual demanda-
riam menos tempo e recursos 
financeiros.

Atualmente é a blockchain 
pública Ethereum que per-
mite a qualquer usuário a 
construção e operação de 
contratos inteligentes a partir 
de sua base comum de dados 
associada a uma linguagem 
de programação própria, que 
tem por objetivo fazer com que 
todo o processo seja o mais 
objetivo possível. Importante 
salientar que a Ethereum foi a 
pioneira no intuito de manter 
uma blockchain aberta sobre 
a qual seja fácil criar, manter 
e operar os smart contracts.

Enfim, as constantes evo-
luções tecnológicas trazem 
consigo novas formas de 
interagir na rede a todos nós, 
usuários. Comprar, vender, 
relacionar-se, hoje tudo é feito 
on line na era da transformação 
digital. É de vital importância 
acompanhar tais evoluções 
de perto, pois, mais rápido 
do que se pensa, você estará 
inserido dentro do ambiente da 
blockchain. Ou você prefere se 
manter na “idade da pedra”? 

(*) - Advogada responsável 
pelas áreas de contratos e 

imobiliário do FF Advogados 
(ingrid.sepulveda@fflaw.com.br). 

Você está preparado 
para a era da 

contratação digital?
Ingrid Sepulveda (*)
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EPT Engenharia e Pesquisas Tecnológicas S/A
CNPJ - 60.730.645/0001-01 - NIRE 353.000.58861
Assembleia Geral Extraordinária - Convocação

O Conselho de Administração da EPT Engenharia e Pesquisas Tecnológicas S/A, inscrita
no CNPJ sob nº 60.730.645/0001-01 e NIRE 353.000.58861, convoca os senhores acio-
nistas para a assembleia geral extraordinária a ser realizada no dia 24 de novembro de
2017 às 14.30hs na sede social na Avenida São José, nº 450, Ayrosa, CEP 06283-120,
Osasco/SP, a fim de deliberar a seguinte ordem do dia: a) Alienação de bens imóveis da
sociedade; b) Dissolução do Conselho de Administração; c) Reforma dos estatutos quan-
to ao objeto social; d) Outros assuntos de interesse geral da sociedade. Informamos que
os documentos pertinentes as matérias a serem debatidas na Assembleia Geral Extraor-
dinária encontram-se a disposição dos acionistas, na sede social da Companhia. Osasco,
14 de novembro de 2017. José Barbieri - Presidente do Conselho.              (15, 17 e 18)

9ª Vara Cível do Fórum de Santana- Comarca da Capital/SP. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE
20 DIAS. PROCESSO Nº 1037654-45.2016.8.26.0001. O) MM. Juiz) de Direito da 9ª Vara Cível, do
Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Clovis Ricardo de Toledo Junior, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Renato Barbieri, CPF 021.448.378-99, RG 15.470.328-X, Brasileiro
que por este Juízo, tramita de uma ação em fase de Cumprimento de Sentença, movida por
Condomínio Multipredial Vitória Régia II, CNPJ: 06.226.254/0001-08, objetivando a cobrança da
quantia de R$17.509,39, tudo conforme folhas 08 do presente processo. 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, pague a quantia de
R$17.509,39, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e
honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente,
ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima
indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o
executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 20 de fevereiro de 2017.                               (17 e 18)

1ª Vara da Família e Sucessões da Capital. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, 
EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE MARIA DI NARDO BIRAL, REQUERIDO POR 
ANTÔNIO ALEXANDRE BIRAL - PROCESSO Nº1098231-17.2015.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 1ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Eliane da Camara Leite Ferreira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital 
virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 29/06/2017 foi decretada a 
INTERDIÇÃO de MARIA DI NARDO BIRAL, CPF 290.994.418-27, declarando-o(a) incapaz de 
exercer pessoalmente os atos da vida civil e nomeado(a) como CURADOR(A), em caráter 
DEFINITIVO, o(a) Sr(a). Antônio Alexandre Biral. 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 23 de outubro de 2017. 

5ª Vara da Família e Sucessões da Capital. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, 
EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE RACHEL TEIXEIRA RUGAI, REQUERIDO POR 
ELISA TEIXEIRA RUGAI - PROCESSO Nº1097052-82.2014.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 5ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Christina 
Agostini Spadoni, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele 
conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 25/11/2015, foi decretada a INTERDIÇÃO de 
RACHEL TEIXEIRA RUGAI, CPF 023.646.388-87, 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). ELISA TEIXEIRA RUGAI. 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 05 de julho de 2016. 

5ª Vara da Família e Sucessões - Regional Santana. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE 
TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE RICARDO RAMALHO REIS, 
REQUERIDO POR RANOEL RAMALHO REIS E OUTROS - PROCESSO Nº1034186-
44.2014.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara da Família e Sucessões, do Foro 
Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Irineu Francisco da Silva, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença 
proferida em 12/08/2016, foi decretada a INTERDIÇÃO de RICARDO RAMALHO REIS, CPF 
237.074.168-60, declarando-o totalmente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e 
nomeada como CURADORA, em caráter DEFINITIVO, a Sra. ROSANA RAMALHO REIS DE 
LIMA. 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 03 de abril de 2017. 

ABC MOTO AVENTURA LTDA - ME. Torna Público que solicitou junto a Secretaria de Gestão
Ambiental a Licenças Prévia, de Instalação e de Operação p/ Serviços de manutenção e
reparação mecânica de motocicletas / lavagem e lubrificação localizada à Av. Winston
Churchill nº 637 - SBC - SP - CEP: 09613-000.

        7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - Oficial

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: THIAGO TEODORO DE SOUZA, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profissão supervisor de atendimento, nascido em São Paulo - SP, no dia 
21/12/1985, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Rosânia Maria de Sou-
za. A pretendente: FATIMA LORENZO OKUMA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteira, profissão assistente de criação, nascida em São Paulo - SP, no dia 25/04/1990, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Yuan Okuma e de Purificacion Lo-
renzo Gonzalez Okuma.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
Empresas & Negócios

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Fazendo a conexão do cére-
bro e da medula espinhal com 
músculos e órgãos, controlam 
movimentos e sensações e são 
fundamentais, entre outras 
funções, para o coração bater e 
para conseguirmos andar. Mas 
eles podem ser lesionados, seja 
por um trauma causado por 
uma queda ou um acidente 
de trânsito, ou por um tumor, 
resultando em lesões que 
prejudicam as atividades do 
corpo humano.

“Chama-se de neuropatia pe-
riférica traumática a lesão de 
um ou mais nervos periféricos 
resultado dos efeitos diretos 
ou indiretos (secundários) de 
traumatismos”, explica o neu-
rologista Francisco Gondim, 
coordenador do Departamento 
Científico de Neuropatias Peri-
féricas da Academia Brasileira 
de Neurologia (ABN).

O trauma é o motivo mais co-
mum de lesão. Do tipo súbito, 
causado por acidente automo-
bilístico, queda ou atividades 
esportivas, pode comprimir, 
romper ou provocar o estira-
mento do nervo.

No entanto, lesões menos 
traumáticas também podem 
causar danos. Um exemplo são 
os microtraumas decorrentes 
de atividades esportivas, que, 
por consequência, podem levar 

Traumas que abalam os nervos
Os nervos periféricos, com milhares de fibras nervosas, formam uma das estruturas que contribuem 
para o funcionamento do nosso organismo.

depender do nervo acometi-
do. Dessa forma, o repertório 
de movimentos executados 
por um nervo, ou nervos, 
será perdido completamente 
ou parcialmente, bem como 
alterações da sensibilidade 
no território de inervação do 
nervo e alterações do con-
trole vasomotor”, esclarece 
Gondim.

Dependendo do tipo e ca-
racterísticas do trauma, o 
neurologista informa que 
podem ser realizadas descom-
pressões dos nervos afetados 
para a prevenção de lesões 
continuadas e repetidas. “Nas 
lesões extensas do plexo bra-
quial (braço) com prognóstico 
ruim pode ser tentada a rea-
lização de enxertos nervosos. 
O tratamento também inclui 
controle da dor neuropática 
com antidepressivos e anti-
convulsivantes, bem como 
reabilitação da região afetada 
com fisioterapia”, ressalta.

Gondim explica também 
que a descompressão pode 
ter efeito curativo ou, pelo 
menos, controlar a progressão 
da neuropatia. A reabilitação 
funcional com tratamento da 
dor e fisioterapia pode con-
tribuir para a restituição da 
função comprometida nesses 
casos (ABN).

Os microtraumas decorrentes 
de atividades esportivas, podem 
levar à compressão dos nervos 

adjacentes.
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à compressão dos nervos adja-
centes. “As consequências do 
trauma são variadas, podendo 
resultar em múltiplos mecanis-
mos, principalmente acidentes 
diversos”, informa Gondim.

O problema pode ser diag-
nosticado por exames neuro-
lógicos e por eletroneuromio-
grafia, que avalia a função do 
sistema nervoso periférico e 
muscular por meio do regis-
tro de respostas elétricas. “O 
diagnóstico ocorre mediante 
a suspeita clínica de lesão 
nervosa, resultante de queixas 

de acometimento de fibras 
nervosas sensitivas, motoras 
e autonômicas de um ou mais 
nervos e confirmada por exa-
mes”, indica o neurologista.

Os sintomas dependem da 
distribuição dos nervos aco-
metidos. “Em muitas ocasiões 
pode haver acometimento dos 
plexos, que é o  entrelaçamen-
to dos filamentos e vasos san-
guíneos e nervos, e/ou raízes 
nervosas, que se originam na 
medula espinhal e estão asso-
ciadas a quadros mais graves. 
As manifestações clínicas vão 

O novo diretor-geral da Polícia Federal 
(PF), Fernando Segóvia, disse na sexta-
-feira (17) que deverá realocar delegados 
e investigadores para operações mais im-
portantes para o país, em detrimento de 
outras que, segundo ele, podem esperar 
mais tempo. O assunto foi um dos temas 
tratados nesta manhã com a presidente 
do STF, ministra Cármen Lúcia.

“No Supremo Tribunal Federal há uma 
necessidade no reforço de delegados 
e investigadores para concluir o mais 
rápido possível as investigações que se 
encontram na Corte”, justificou. Segóvia 
não quis falar em nenhuma operação 
específica, mas disse que o objetivo é 
concluir no menor prazo possível essas 
investigações. Também aproveitou o 

encontro para convidar pessoalmente a 
ministra Cármem Lúcia para sua posse, 
que ocorrerá na próxima segunda feira, 
às 10h30 da manhã, no Polícia Federal. 

O novo diretor assume no lugar de 
Leandro Daiello, estava no cargo desde 
2011, nomeado na gestão do então mi-
nistro da Justiça, José Eduardo Cardozo 
(ABr).

Segóvia deverá realocar delegados e investigadores
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