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Especializado em Publicidade Legal 
(Atas, balanços, editais e outros).

O poder da Comissão 

de Valores Mobiliários 

advém de sua 

atividade de polícia  

administrativa

Esse poder permite 
à Autarquia intimar 
pessoas a prestarem in-

formações, esclarecimentos e 
extrair as provas dos registros 
contábeis, livros, documen-
tações, papeis de trabalhos 
de Auditores independentes.

O exercício desse poder, 
deve porem, pautar-se pelos 
princípios do direito que 
regem os poderes administra-
tivos quais sejam: legalidade, 
moralidade e publicidade.

O principio da legalidade, 
o mais importante, segundo 
o mestre administrativista 
Hely Lopes Meireles, signifi ca 
que o administrador público 
está sujeito aos mandamentos 
da Lei e só é legitimo o seu 
uso quando o administrador 
coloca-se eqüidistante de sua 

vontade pessoal.
O principio da moralidade,  

como o anterior, é inerente 
à própria formação  do Es-
tado, que sempre deve ser 
um ente natural.   Suas leis,  
por exemplo, podem ser im-
precisas, mas não podem ser 
deliberadamente editadas 
com esses vícios.

A sua fi nalidade é regular, 
de modo objetivo e preciso a 
norma a ser editada.  Se assim 
não for voltaremos ao arbítrio 
régio, aos alvarás da Corte, 
elaborados por seus auxiliares 
nas decisões do poder como 
afi rma o Prof. Miguel Reali: 
“toda norma pressupõe um 
valor, sendo pois analógica a 
teoria da normatividade. Esse 
valor de que nos fala o mestre 
é a razão mesma da justiça.

Assim, o ato de investigar 
deve revestir-se dos princí-
pios da legalidade, moralidade 
a que não é licito à autoridade 
ultrapassar. 

(*) - Direito Empresarial
e Mercado de Capitais. 

O Processo Administrativo 
Sancionador no Mercado
de Capitais

Leslie Amendolara (*)
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SEGUNDA-FEIRA, 29 DE OUTUBRO DE 2018

MULTAS POR NÃO ENVIAR ARQUIVOS AO E-SOCIAL
Empresas que não conseguiram enviar os arquivos para o E-Social e as 
que enviaram, mas não obtiveram resposta do envio, estão sujeitas a 
multa? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO QUE SOLICITA O ABONO PECUNIÁRIO DE 10 DIAS, A 
EMPRESA DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE CONCEDER?

Esclarecemos, conforme art.143 da CLT que o abono pecuniário é 
uma opção do empregado que deverá ser acatada pelo empregador. 
Lembramos, porém, que o pedido do abono pecuniário deverá ocorrer 
até 15 (quinze) dias antes do término do período aquisitivo.

REFORMA DE PEQUENO VALOR
Empresa cuja instalações estão necessitando de reforma, será necessário 
abertura de CEI. Os profissionais para essa reforma atuam de forma autô-
noma, como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO PEDE DEMISSÃO
Funcionário com contrato intermitente, quando pede demissão, quais 
as verbas rescisórias, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra 
do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO
Funcionário que solicitar o adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário 
para receber junto com as verbas de férias, a empresa conceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

LANÇAMENTO NO E-SOCIAL
Quais os prazos para lançamento no E-Social dos eventos: rescisão de 
contrato de aprendiz, férias, demissão, como proceder? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

AGENDA FISCAL® OUTUBRO/ 18
Acesse a íntegra no site: [www.agenda-fiscal.com.br].

• • •

Cia. Melhoramentos Miami do Sul
CNPJ n°. 60.584.612/0001-09

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Convocamos os Srs. Acionistas dessa sociedade, a se reunirem em AGO/ E que se realizarão cumulativamente no próximo dia
05/11/2018, as 16:00 horas, em sua sede social, a Rua da Glória, 332, 4° andar, sala 43, nesta Capital, a fim de deliberarem: 
a). Leitura, exame, discussão e votação do relatório da Diretoria, Balanço Geral, Demonstração do Resultado do Exercício 
e demais demonstrativos financeiros, referentes ao Exercício Social encerrado em 31/12/2016 e em 2017; b). Eleição da
Diretoria para novo período estatutário; c). Encerramento das atividades Filial Itanhaém;  d). Passar a empresa de S.A. para
Ltda. e). Outros assuntos de interesse social; Encontram-se a disposição dos Srs. Acionistas na Sede Social, os documentos 
a que se refere o artigo 133 da lei n° 6.404/76. São Paulo, 26/10/2018. Diretor Presidente: Hissao Okaue.   (26, 27 e 30/10/18)

CPE - Companhia de Participações e Empreendimentos
CNPJ/MF 65.576.530/0001-28 - NIRE: 35.300.130.553

 Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 07 de Agosto de 2018 
Aos 07 (sete) dias do mês de agosto de 2018, às 9:00 horas, reuniram-se os membros do Conselho
de Administração da CPE – Companhia de Participações e Empreendimentos, inscrita no CNPJ/
MF sob o nº 65.576.530/0001-28, NIRE 35.300.130.553, em sua sede social na Avenida Paulo Ayres
nº 230, sala 03, na cidade de Taboão da Serra, estado de São Paulo, atendendo prévia convocação,
sob a Presidência do Sr. Vitor Luiz Taddeo Mammana e secretariada por mim Harry Eugen Josef Kahn,
com a presença de todos os conselheiros para apreciar e deliberar especifi camente sobre a eleição da
Diretoria Executiva da Sociedade. Foram reeleitos por unanimidade, para o cargo de Diretor Presidente
o Sr. Riccardo Arduini, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de  identidade RG. 3.812.723-
SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 066.751.668-91 e para o cargo de Diretor Vice Presidente o
Sr. Vitor Luiz Taddeo Mammana, brasileiro, casado, industrial, portador da cédula de identidade RG.
2.317.306-3-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 028.096.568-00 ambos residentes e domiciliados na
Capital de São Paulo e com escritório na Avenida Paulo Ayres nº 240, CEP 06767-220, na cidade de 
Taboão da Serra, estado de São Paulo que exercerão seus cargos independentemente de remunera-
ção. A declaração de desimpedimento assinada pelos diretores reeleitos se encontra em separado. Não
havendo outros assuntos a serem objeto de deliberação o Sr. Presidente concedeu o tempo necessário
à lavratura da presente ata que, na reabertura foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes.
(aa.) Vitor Luiz Taddeo Mammana - Presidente da Mesa, Harry Eugen Josef Kahn - Secretário da Mesa,
Alessandro Arduini, Daniel Arduini Cavalcanti de Arruda, Giancarlo Arduini, Harry Eugen Josef Kahn,
Renata Bonsaver Mammana Milani, Riccardo Arduini, Vitor Luiz Taddeo Mammana. Taboão da Serra,
07 de agosto de 2018. Declaramos que a presente é cópia fi el da ata lavrada em livro próprio. Taboão 
da Serra, 07 de agosto de 2018. Vitor Luiz Taddeo Mammana; Harry Eugen Josef Kahn. JUCESP nº
441.613/18-4 em 19/09/2018. Flávia R Britto Gonçalves – Secretária Geral.

Mirror Participações e Empreendimentos Imobiliários S.A.
CNPJ: 14.229.415/0001-46 - NIRE: 35300436342

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 23.10.18
1 - Data, Horário e Local: 23/10/2018 às 14 horas, na sede social na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1478, 3° andar, 
Conjunto 307,Jardim Paulistano, CEP 01451-001, São Paulo, Estado de São Paulo. 2 - Convocação e Presença: 
Convocação dispensada, nos termos do artigo 124, § 4° da lei n.° 6.404/76, face à presença da totalidade dos acionistas
da Companhia, conforme registros e assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas, (Autenticado JUCESP n.°
34.005), e bem assim da exigência de publicação prevista no artigo 294, da lei n.° 6.404/76. 3 - Mesa: Presidente: Sr.
Carlos Gomes Neri. Secretario: Sr. Vitor Augusto Bollier Soriano. 4 - Ordem do Dia: a) leitura, discussão e votação do
relatório da Diretoria, Balanço Geral, Demonstração do Resultado relativos aos exercícios encerrados em 31/12/2015,
31/12/2016 e 31/12/2017; b) Alteração da Razão Social; c) Deliberar sobre a redução do capital social para restituição aos
acionistas; d) alteração do caput dos artigos 1° e 5° do Estatuto Social da Companhia para refletir as deliberações anteriores 
e e) consolidação do Estatuto Social da Companhia. 5 - Deliberações: Os acionistas aprovaram, expressamente e por
unanimidade, sem restrições, exceto as abstenções legais, o que segue: 5.1 - As prestações de contas, Balanços Patrimoniais e
respectivas Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios findos em 31/12/2015, 31/12/2016 e 31/12/2017, com cópias
sobre a mesa e não publicadas, que passarão a fazer parte da presente ata como Anexo I. 5.2 - Alterar a denominação social
para SMG Participações e Empreendimentos Imobiliários S.A., 5.3 - A redução do capital social da Companhia 
excessivo, nos termos do artigo 173 da Lei 6.404/1976, de R$ 1.413.000,00 (um milhão quatrocentos e treze mil reais) 
para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) configurando uma redução de R$ 1.363.000,00 (um milhão trezentos e sessenta e 
três mil reais) mediante a restituição de capital ao acionista Sr. Carlos Gomes Neri e com o consequente cancelamento de 
1.363.000 (um milhão trezentos e sessenta e três mil) ações representativas do capital social da Companhia, pagos com 
os imóveis a seguir descritos: i) Fazenda Invernadinha: valor R$ 631.000,00 (seiscentos e trinta e um mil reais) com 
área de 631 ha e 4.786,777 m², objeto das matrículas 67.300, 66.261, 78.972 e 24.391 do Registro de Imóveis da Primeira 
Circunscrição de Campo Grande/MS e ii) imóveis Rurais no valor de R$ 732.000,00 (setecentos e trinta e dois mil reais) 
com área de 732 ha e 6.430 m², objeto das matrículas 11.557, 15.307 e 15.417 do Cartório de Registro de Imóveis da primeira 
Circunscrição da Comarca de Campo Grande/MS. 5.4 - A alteração, em face das deliberações anteriores dos artigos 1° e 5°
do Estatuto Social da Companhia que passarão a vigorar com as seguintes novas redações: “Artigo 1° - Sob a denominação
de SMG Participações e Empreendimentos Imobiliários S.A., opera a Sociedade Anônima, que se rege pelo presente
estatuto e pelas disposições legais que forem aplicáveis”. “Artigo 5° - O capital social é de R$ 50.000,00 (cinquenta mil
reais) totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país, dividido em 50.000 (cinquenta mil) ações ordinárias
nominativas, sem valor nominal”. 5.5 - Registrar, em face do que dispõe o artigo 174 da Lei 6.404/1976, que a eficácia da 
deliberação de restituição de parte do Capital Social fica condicionada ao cumprimento das seguintes condições: i) publicação 
da presente ata antes do seu respectivo registro perante Junta Comercial do Estado de São Paulo; ii) decurso do prazo de 60
(sessenta) dias contados da data da publicação da presente ata sem que tenha sido apresentada pelos credores quirografários, 
nos termos do parágrafo primeiro, oposição a essa deliberação ou, se tiver havido oposição mediante comprovação do 
pagamento e/ou depósito judicial. 5.6 - Tendo em vista as deliberações supra, os acionistas deliberaram, ainda, aprovar a
consolidação e a publicação do Estatuto Social da Companhia, que, com as alterações dos artigos 1° e 5° acima deliberadas 
já incluídas, passará a vigorar com a redação prevista no Anexo II. 6 - Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi 
lavrada a ata, lida, e achada, conforme, aprovada por todos os presentes. aa) Carlos Gomes Neri - Presidente da mesa e 
Vitor Augusto Bollier Soriano - Secretário da mesa. A presente é cópia da ata transcrita no Livro de Atas de Assembleia n.° 
01, folhas 28 a 30. São Paulo/SP, 23 de outubro de 2018. Mesa: Carlos Gomes Neri - Presidente; Vitor Augusto
Bollier Soriano - Secretário. Acionistas: Carlos Gomes Neri - OAB/SP 346.464; Vitor Augusto Bollier Soriano.

CPE Companhia de Participações e Empreendimentos
CNPJ/MF 65.576.530/0001-28 - NIRE: 35.300.130.553

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 26/06/2018
Data: 26/06/2018; Horário: 9:00 horas; Local : Sede social da CPE - Companhia de Participações e 
Empreendimentos, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 65.576.530/0001-28, NIRE 35.300.130.553, na Ave-
nida Paulo Ayres nº 230, sala 03, CEP 06767-220, na cidade de Taboão da Serra, estado de São Paulo;
Publicações: Convocação - Dispensada em razão de haver comparecido a totalidade dos acionistas
nos termos do § 4° do artigo 124 da Lei nº 6404/76; Mesa: Sob a presidência do acionista Vitor Luiz
Taddeo Mammana secretariada por mim Antonio Afonso Simões; Presenças: Acionistas representando
a totalidade do capital social; Ordem do dia e deliberações - Ordinariamente: a) Balanço Patrimonial,
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração do Resultado, Demonstra-
ção dos Fluxos de Caixa e Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31/12/2017 e
31/12/2016, Relatório da Diretoria: publicados no Diário Ofi cial do Estado de São Paulo e Empresas
& Negócios de 22 de junho de 2018: Aprovados por unanimidade com abstenção dos legalmente im-
pedidos; b) Destinação do lucro à disposição da Assembleia: b-1) Destinado para o fundo da reserva
legal o valor equivalente a 5% do lucro líquido do exercício no importe de R$ 937.102,64 (novecentos
e trinta e sete mil, cento e dois reais e sessenta e quatro centavos); b-2) O saldo do lucro no importe
de R$ 17.804.950,24 (dezessete milhões, oitocentos e quatro mil, novecentos e cinquenta reais e vinte
e quatro centavos) terá a seguinte destinação: b-2-1) R$ 4 .685.513,22 (quatro milhões, seiscentos e
oitenta e cinco mil , quinhentos e treze reais e vinte e dois centavos) serão pagos aos Srs. Acionistas na
proporção das ações possuídas de cada tipo a título de distribuição de dividendos; b-2-2) O saldo de R$
13.119.437,02 (treze milhões, cento e dezenove mil, quatrocentos e trinta e sete reais e dois centavos)
será incorporado no saldo da reserva de lucros; c) Serão distribuídos ainda aos senhores acionistas a
título de pagamento de dividendos a cifra adicional de R$ 15.314.486,78 (quinze milhões, trezentos e
catorze mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e setenta e oito centavos) com utilização do saldo da
reserva de lucros do exercício de 2012 no importe de R$ 5.670.687,03 (cinco milhões, seiscentos e
setenta mil, seiscentos e oitenta e sete reais e três centavos) e parte da reserva de lucros do exercício
de 2013 no importe de R$ 9.643.799,75 (nove milhões, seiscentos e quarenta e três mil, setecentos 
e noventa e nove reais e setenta e cinco centavos). O valor equivalente a 50% (cinquenta por cento)
dos dividendos aprovados serão pagos aos senhores acionistas no prazo de até 90 (noventa) dias
contados a partir desta data e o saldo equivalente a 50% (cinquenta por cento) em até 180 (cento e
oitenta) dias contados a partir desta data; d) Eleição dos membros do Conselho de Administração da
Sociedade para os próximos 2 (dois) anos: d-1) Foram eleitos por unanimidade os seguintes membros
do Conselho de Administração mediante votação na forma preceituada no Artigo 17 dos Estatutos 
Sociais: Vitor Luiz Taddeo Mammana, brasileiro, casado, industrial, portador da cédula de identidade
RG. 2.317.306-3-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 028.096.568-00; Riccardo Arduini, brasileiro,
casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG. 3.812.723-SSP/SP, inscrito no CPF/MF
sob o nº 066.751.668-91; Renata Bonsaver Mammana Milani, brasileira, casada, administradora de
empresas, portadora da cédula de identidade RG. 22.555.000-3-SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o
nº 251.671.328-27; Harry Eugen Josef Kahn, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de
identidade RG. 2.128.851-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 033.201.118-68; Giancarlo Arduini,
brasileiro, solteiro, advogado, portador da cédula de identidade RG. 33.830.765-5-SSP/SP, inscrito no
CPF/MF sob o nº 308.224.798-93, todos residentes e domiciliados na Capital de São Paulo e com
Escritório na Avenida Paulo Ayres nº 240, CEP 06767-220, na cidade de Taboão da Serra, estado de 
São Paulo; Daniel Arduini Cavalcanti de Arruda, brasileiro, casado, administrador de empresas, porta-
dor da cédula de identidade RG. 29.570.084-1-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 288.006.148-25,
residente e domiciliado em 32 E 76th Street, apartamento 505, Nova York, CEP 10021, nos Estados
Unidos da América do Norte; e Alessandro Arduini, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da cédula
de identidade RG. 33.830.766-7-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 330.348.968-83, residente e
domiciliado em 1 bloor st # 5106, na cidade de Toronto, estado de Ontario, M4W, CEP 0A8, Canada; 
d-2) Remuneração do Conselho de Administração: Também por unanimidade foi fi xada a remuneração 
global do Conselho de Administração eleito no importe de R$ 3.430,00 (três mil, quatrocentos e trinta
reais), fi cando estabelecido que a remuneração de cada conselheiro será objeto de deliberação em reu-
nião dos membros do Conselho de Administração a ser convocada especifi camente para esta fi nalida-
de e com observância do preceito contido no § 6° do Artigo 18 dos Estatutos Sociais; d-3) Para o cargo
de Presidente do Conselho de Administração foi eleito o Conselheiro Vitor Luiz Taddeo Mammana, retro
identifi cado e qualifi cado, e para o Cargo de Vice Presidente o Conselheiro Riccardo Arduini, também
retro identifi cado e qualifi cado. e) Fixação dos honorários da Diretoria: Foi deliberado por unanimidade
que a diretoria que será eleita pelo Conselho de Administração não terá qualquer remuneração; e)
Encerramento: Encerrados os trabalhos o Sr. Presidente franqueou a palavra a quem dela quisesse
fazer uso. Como ninguém se manifestou, concedeu o tempo necessário à lavratura da presente ata
que, na reabertura foi lida, aprovada e assinada por todos os acionistas da sociedade. Declaramos que
a presente é cópia fi el da ata lavrada em livro próprio. Taboão da Serra, 26 de junho de 2018. Vitor Luiz
Taddeo Mammana - Presidente da Mesa. Antonio Afonso Simões - Secretário da Mesa. JUCESP nº
441.202/18-4 em 19/09/2018. Flávia R Brito Gonçalves – Secretária Geral.

SERVIÇOS MÉDICOS SÃO PAULO SOCIEDADE COOPERATIVA.
CNPJ : 62.466.537/0001-07

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
São convocados os senhores associados para a Assembleia Geral Ordinária, que se 
realizará no dia 12 (doze) de Novembro de 2.018, na Rua Martiniano de Carvalho, 
864 – conjs. 807/808 às dezoito horas e trinta minutos em primeira convocação, às 
dezenove horas e trinta minutos em segunda e às vinte horas e trinta minutos em 
terceira convocação para discutir a seguinte ordem do dia:- 1) Leitura do Relatório 
Anual do Parecer do Conselho Fiscal; exame, discussão e votação do Balanço Geral 
e das Contas do Exercício de 2.017 e deliberação quanto ao Resultado do Exercício 
de 2.017; 2) Renovação da Diretoria; 3) Renovação do Conselho Fiscal; 3) Assuntos 
Gerais. Na data em que é feita esta convocação a SERVIÇOS MÉDICOS SÃO PAULO 
SOCIEDADE COOPERATIVA, conta com 25 associados.

São Paulo, 24 de outubro de 2.018.
Dr. João Soares de Almeida Junior - Dir. Presidente

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUIZA DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAMÍLIA E 
SUCESSÕES DO FÓRUM REGIONAL DO TATUAPÉ - COMARCA DE SÃO PAULO/SP. ERRATA 
– ADITAMENTO AO EDITAL DE LEILÃO ELETRÔNICO PUBLICADO NO JORNAL EMPRESAS 
& NEGÓCIOS AUTOR: GUILHERME TEIXEIRA RUIZ, EXECUTADO: RODRIGO FERNANDES 
RUIZAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (EXECUÇÃO DE ALIMENTOS) PROCESSO Nº 
000942-57.2013.8.26.0008. FAZ SABER em aditamento ao edital de Leilão Eletrônico expedido nos 
autos do processo acima mencionado e publicado no Jornal Empresas & Negócios em 17/10/2018, 
que na numeração do imóvel onde leu-se “nº 2.501” ... Leia-se “nº 2.051”. Será o presente, EM 
ADITAMENTO, afi xado e publicado na forma da lei, prevalecendo todos os demais termos do edital 
publicado naquela data. São Paulo 25/10/2018. 

1ª Vara da Família e Sucessões do Foro Regional Lapa. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE 
EVENTUAIS INTERESSADOS NA LIDE, COM PRAZO DE 30 DIAS, expedido nos autos de 
Alteração do Regime de Bens, PROCESSO Nº 1011303-55.2018.8.26.0004. O MM. Juiz de 
Direito da 1ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr. 
Mario Massanori Fujita, na forma da Lei, etc. FAZ SABER A EVENTUAIS INTERESSADOS NA 
LIDE que MARCELLA SIMÕES LUIZ PITOMBEIRA, CPF 371.387.178-73 e PAULO ANTONIO 
REIS PITOMBEIRA, CPF 182.697.008-86, ingressaram em Juízo visando a ALTERAÇÃO DO 
REGIME DE BENS de Comunhão Parcial para o REGIME DE SEPARAÇÃO DE BENS, na forma 
da lei. Para o conhecimento de eventuais interessados na lide, foi determinada a expedição de 
edital com prazo de 30 dias, a contar da publicação no Órgão Oficial, nos termos e para os fins do 
art. 734, § 1.º do Código de Processo Civil, o qual, por extrato, será afixado e publicado na forma 
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 22 de outubro de 2018. 

2ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1032260-22.2014. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Central da Capital, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Tom Alexandre Brandão, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ECO COMPANY 
INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ. 12.043.679/0001-85, e 
FABIO BOGOSIAN DA COSTA E SILVA, brasileiro, solteiro, comerciante, RG. 503168-MAER e 
CPF. 012.834.926-36, que TWILTEX INDÚSTRIAS TÊXTEIS LTDA, ajuizou-lhes uma ação de 
Execução para o recebimento de R$121.099,47 (Março/2014), oriundos do Instrumento Particular de 
Confissão de Dívida, firmado entre as partes e não pago. Estando os executados em lugar ignorado, 
foi deferida a CITAÇÃO por EDITAL, para que em 03 dias, paguem o débito atualizado ou em 15 dias 
embarguem, 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, prazos estes que começarão a fluir após os 20 dias supra, sob pena 
de penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para a satisfação da dívida, ficando 
advertidos que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, IV, do CPC). Será o 
presente edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

5ª Vara Cível - Regional Jabaquara. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1018818-86.2014.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional III - 
Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Gustavo Santini Teodoro, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a MELRIANNE ALVES FERNANDES, CPF 335.251.598-03 e MARCIO JOSÉ DE SOUZA, CPF 
033.487.078-03, que lhes foram proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de Notre 
Dame Intermédica Saúde S.A., objetivando o recebimento da quantia de R$ 3.176,50 (outubro de 
2014) referente ao não pagamento pela prestação de serviços hospitalares realizados em maio de 
2014. Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada a 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, os réus serão 
considerados reveis, 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 16 
de outubro de 2018. 

5ª VC – Regional Santo Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1025961-61.2016.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional II - 
Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Eurico Leonel Peixoto Filho, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) FABIO VAZONE LAGONEGRO, Brasileiro, Casado, Publicitário, RG 30801731, CPF 
284.909.468-41, com endereço à Rua Promotor Gabriel Nettuzzi Perez, 240, Apto 84, Santo Amaro, 
CEP 04743-020, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por 
parte de Instituição Paulista Adventista de Educação e Assistência Social, alegando em 
síntese: para condenar o Réu a pagar à Autora o valor de R$ 13.098,38 (Treze mil e noventa e oito 
reais e trinta e oito centavos) com correção monetária a partir da citação e juros, à taxa legal, a partir 
da propositura da ação até o efetivo pagamento, referente as mensalidades em aberto dos meses de 
Janeiro a Julho de 2015 e de Agosto a dezembro de 2015. 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 quinze (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 11 de outubro de 2018. 

Paulo Exel (*)

Historicamente, a tecno-
logia sempre transfor-
mou as empresas, seja 

adotando novos processos e 
modelos de produção, seja 
automatizando funções opera-
cionais. O que vemos agora é 
que as mudanças irão chegar às 
relações de trabalho e, ao que 
tudo indica, o futuro do trabalho 
será guiado por projetos.

Apesar de parecer algo novo, 
o trabalho por projeto é algo 
usado há bastante tempo no 
mercado de marketing, publi-
cidade e principalmente tec-
nologia. Consiste no modelo de 
trabalho onde a contratação de 
profi ssionais é feita por tempo 
determinado, tendo como refe-
rência o projeto que precisa ser 
desenvolvido, as competências 
e experiências de cada inte-
grante que irá compor os times 
e levando em consideração as 
fases de início, meio e fi m. O 
mercado utiliza muito o termo 
job para descrever esse tipo 
de relação.

Mesmo parecendo um cená-
rio distante, é possível que as 
relações de trabalho migrem 
para esse modelo que tende 
a crescer muito nos próximos 
anos. Isso porque contratar os 
profi ssionais de acordo com a 
demanda, vinculados a projetos 
é uma excelente forma de ge-
renciar os recursos (humanos 
e fi nanceiros), além de propor-
cionar fl exibilidade para manter 
a equipe sempre atualizada com 
conhecimento 

Do ponto de vista das em-
presas, contratar por deman-
da signifi ca manter o recurso 
sempre ativo, diminuindo o 
risco de ociosidade nas equipes. 
Uma vez que o profi ssional é 
contratado para entregar deter-
minada solução, ou implantar 
um projeto específi co, é pos-
sível estimar uma quantidade 
de hora que irá empregar e o 
quanto isso custará. Mesmo que 

Relações trabalhistas serão 
guiadas por projetos

A revolução digital está transformando as relações de trabalho.
Reprodução

alterações sejam feitas ao logo 
do tempo, e o projeto atrase por 
inúmeros fatores, é muito mais 
fácil mensurar o ROI - Retorno 
Sobre Investimento - de cada 
iniciativa. 

A previsibilidade no orçamen-
to é talvez uma das maiores 
vantagens para a empresa, já 
que em uma gestão de projetos 
é possível planejar os recursos 
que serão destinados e prever 
se o investimento valerá a pena. 
No entanto, é necessário reali-
zar o contraponto. Ao terminar 
os projetos, se a empresa não 
tiver uma boa governança, 
é possível que a história e o 
conhecimento gerado ao longo 
do processo se perca junto com 
a saída dos profi ssionais. Os 
erros e acertos do percurso em 
cada trabalho são valiosos para 
a história corporativa, já que 
essa se constrói ao longo das 
entregas que realiza. 

Em um cenário onde a força 
de trabalho é contratada sobre 
demanda, as empresas têm um 
grande desafi o: registrar e man-
ter “dentro de casa” o histórico 
e a memória empresarial. Na 
perspectiva dos profi ssionais, 
o futuro do trabalho guiado por 
projetos também tem inúme-

ras vantagens. Até porque os 
interesses de carreira devem 
evoluir no mesmo sentido, 
principalmente pautados pela 
flexibilidade, autogerencia-
mento de tempo e propósito. 

Os profi ssionais irão se conec-
tar e desconectar a tarefas que 
estejam alinhadas aos seus obje-
tivos de vida. Participar ou não 
de projetos será uma decisão 
pessoal e, certamente, muito 
além do dinheiro, fatores como 
tempo, desafio profissional, 
networking e portfólio serão 
condições a serem avaliadas. 

Do ponto de vista da carrei-
ra, essa mudança será muito 
interessante para trazer mais 
autonomia para os profi ssionais. 
Veremos grandes mudanças, 
inclusive para as áreas de re-
crutamento, já que o currículo 
não estará mais baseado em 
empresas onde cada um traba-
lhou, mas que tipo de projetos 
cada candidato participou, os 
resultados que foram entregues 
e como o profi ssional apresenta 
o próprio portfólio de experi-
ências. 

A trajetória profi ssional vai 
aproximar as pessoas ao em-
preendedorismo, já que cada 
um terá que gerenciar seu 

próprio negócio, incluindo 
desde alimentar um pipeline 
de clientes, gestão fi nanceira, 
entregas, metas e resultados. É 
claro que entre as desvantagens 
está nossa cultura de relação 
trabalhista e de construção 
de carreira que, mesmo com 
todas as mudanças propostas 
pela revolução digital, ainda é 
muito baseada em crescimento 
hierárquico e no pensamento 
cartesiano de fi car anos dentro 
da mesma empresa. 

Vencer essa barreira cultural 
é algo que precisa ser con-
quistado tanto por parte das 
empresas quanto por parte 
dos profi ssionais. Certamente 
o futuro do trabalho reserva 
grandes mudanças para as 
relações entre empresas e 
profi ssionais. Estar pronto para 
essas transformações separa os 
profi ssionais que irão se adaptar 
e colher as vantagens dessa 
mudança de mindset do que 
os que irão apenas lamentar a 
falta de oportunidades.

(*) - É diretor de operação da Yoctoo, 
formado em Administração de 

Empresas, possui MBA executivo em 
Gestão de Negócios e tem certifi cação 

em coaching. Experiência no 
recrutamento especializado nas áreas 

de Tecnologia, Digital e Vendas.
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