
O desinteresse absoluto 

é uma das principais 

causas de extinção do 

direito patrimonial

Já pensou que você pode 
ter seu direito de cré-
dito extinto apenas por 

desinteresse? Ele faz parte 
do seu patrimônio jurídico, 
que é composto por todos os 
bens, garantias e obrigações 
que possuam alguma repre-
sentação econômica, ou seja, 
envolvam valores. As dívidas 
não pagas por eventuais 
devedores também entram 
nessa conta.

Sendo assim, o Poder Ju-
diciário assegura ao credor 
a possibilidade de cobrar 
contraprestações monetárias 
que lhe são devidas por meio 
de ações de cobranças e 
processos de execução. Isso 
inclui mecanismos efi cientes 
de penhora, arresto e seques-
tro de bens quando o devedor 
não se dispõe a regularizar o 
entrave fi nanceiro. Ou seja, 
não está disposto a pagar.

No entanto, apesar dos 
auxílios prestados pelo po-
der judiciário, a lei também 
sanciona com o mesmo rigor 
o credor indolente ou desin-
teressado com a chamada 
declaração da prescrição 
intercorrente. É o reconhe-
cimento da perda do direito 
de cobrança com a chancela 
da justiça.

Isso acontece quando se 
constata que o credor não 
utilizou os meios oferecidos 
no processo para a efetivação 
do que lhe é assegurado ou é 
displicente nas investigações 
sobre bens do devedor. Ou 
seja, quando o credor de-
monstra desinteresse para 
com aquilo que é seu, a lei 
reconhece que essa conduta 
é causa sufi ciente para ex-
tinção do direito de cobrar 
o crédito que compõe seu 
patrimônio jurídico.

Ficou preocupado com seu 
patrimônio? É importante 
estar atento

Segundo a inteligência dos 
artigos 921 e 924 do Código 
de Processo Civil combinados 
ao artigo 206 do Código Civil, 
a prescrição intercorrente 
somente é declarada se:
 • Houver inércia do credor 

ou quando não localiza-
dos bens penhoráveis do 
devedor; 

 • Existir determinação do 
juízo para suspensão do 
processo por um ano; 

 • Ou, se ao fi nal do prazo 
de um ano, ainda persistir 
inércia do credor e hou-
ver o transcurso do prazo 
prescricional comum da 
ação. 

Veja alguns exemplos dos 
prazos comuns: 
 • 1 ano para ações de co-

brança de hospedagem, 
alimentos ou seguros; 

 • 3 anos para as cobranças 
de aluguéis ou direito de 
reparação ou de indeni-
zações;

 • 5 anos para cobranças 
de valores descritos em 
contrato ou por serviço 
de profissionais libe-
rais (dentistas, médicos, 
etc.).

Portanto, cuide do seu 
patrimônio! Não deixe que 
o desinteresse seja causa de 
extinção de uma prerrogati-
va assegurada por lei. Tudo 
aquilo que damos atenção 
tende a crescer e, portanto, 
consulte um advogado sobre 
a situação de direito de cré-
dito que lhe é devido, seja o 
que já está sendo cobrado em 
ação judicial ou não. 

Além disso, busque sempre 
os melhores serviços para 
cuidar daquilo que é seu.

(*) - É advogado e atua na equipe 
especializada em direito securitário 

do Rücker Curi Advocacia e 
Consultoria e Jurídica.

Credor pode
perder direito de cobrar

Fernão Kitiji Yao (*)

Diário, dinâmico e objetivo...
para você que não tem tempo a perder

www.netjen.com.br
Acesse...

Especializado em Publicidade Legal 
(Atas, balanços, editais e outros).
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PAGAMENTO DO VALE-TRANSPORTE NA FOLHA
Empresa pode pagar o vale-transporte na folha de pagamento, como 
proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

SÓCIO DE EMPRESA PODE TER UM AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO?
Informamos que não há nenhuma previsão em legislação a respeito, 
contudo, entendemos que é possível o sócio requerer um afasta-
mento sem remuneração, desde que seja combinado o período e 
os demais sócios estejam de acordo.

DEMISSÃO POR DEPENDÊNCIA QUÍMICA
Funcionário que apresenta sinais de dependência química, causando 
dificuldade no desempenho da função, pode ser demitido, como pro-
ceder? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

HORAS EXTRAS DIÁRIAS
Com a nova legislação trabalhista o funcionário que trabalha 8 horas 
por dia, pode fazer mais que 02 horas extras por dia? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO PODE PEDIR DEMISSÃO DURANTE AFASTADO PELO INSS?
Considerando a concessão do benefício “auxílio-doença” pelo INSS, 
nos termos do Inciso I do Artigo 303 da IN INSS/PRES 77/2015 
combinado com o Artigo 476 da CLT, o empregado não pode pedir 
demissão tampouco o empregador demiti-lo ou aceitar o pedido 
dele, haja vista a suspensão do contrato.

ATESTADO DE PSICÓLOGO
O atestado psicológico tem validade para abonar falta, inclusive do 
acompanhante? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESAS SEM FUNCIONÁRIOS E SEM MOVIMENTO
Qual o prazo que possui para informa ao eSocial as empresas optantes 
pelo simples nacional sem empregados e sem movimento? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICOS LEILÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º Público Leilão: 17/12/2018 às 08h55/2º Público Leilão: 18/12/2018 às 11h00

HENRI ZYLBERSTAJN , leiloeiro oficial – mat. Jucesp n° 1014, com escritório à Rua Tenente Negrão, 140, 3° 
andar, CEP: 04530-030, São Paulo/SP, autorizado por BANCO INTER S/A, CNPJ sob n° 00.416.968/0001-
01, venderá em 1º ou 2º Leilão  Público  Extrajudicial,  nos termos do artigo 27 da Lei 9.514/97 e regulam-
entação complementar com Sistema de Financiamento Imobiliário, os seguintes imóveis urbanos: IMÓVEL: 
Apartamento tipo n° 32, localizado no 3°  andar do Bloco A  do  Edifício Oscar Freire Open View, situado na  Rua 
Galeno de Almeida, n° 107, no 20° Subdistrito, Jardim América, desta cidade de São Paulo, com a área priva-
tiva de 130,690m², área comum de 141,043m², área total de 271,733m² e fração ideal no terreno de 1,3345%, 
correspondendo-lhe três vagas na garagem, em locais individuais e indeterminados a serem utilizados com 
auxílio de manobristas e um depósito localizado nos subsolos, de uso comum e indeterminado. O edifício Os-
car Freire Open  View  acha -se construído em terreno descrito na matrícula n°  87534, deste 13° Registro de  
Imóveis, na  qual foi registrada sob o no° 15, nesta data, a instituição e especificação do condom ínio. Imóvel 
devidamente matriculado sob o n° 91.965 do 13° Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de São Paulo. 1º 
leilão: R$ R$ 1.363.411,00 (Um milhão,  trezentos  e  sessenta  e  três mil, quatrocentos e onze reais); 
2º leilão: R$ 661.500,00 (Seiscentos  e  sessenta e um mil e quinhentos reais). O arrematante pagará 
à vista, o valor da arrematação, 5% de comissão do leiloeiro e  arcará com despesas cartoriais, impostos de 
transmissão para lavratura   e registro de escritura, e com todas as despesas que vencerem a  partir  da  data  
de  arrematação. O imóvel será entregue no estado em que se encontra. Venda ad corpus. Imóvel ocupa-
do, desocupação a cargo do arrematante, nos termos do art. 30 da l ei 9 . 514 / 97 . Fica os Fiduciantes 
WILLIAN NACKED, CPF nº 469.361.308-87, C.I nº 4.723.926 SSP/SP, e IVANI  CAPELOSSA  NACKED, CPF 
n° 009.737.828-38, C.I n° 10.320.196 SSP/SP intimada(s) da data dos leilões pelo presente edital. O(s) de-
vedor(es) fiduciante(s) será(ão) comunicado(s) na forma do parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, incluído 
pela lei 13.465/2017, das datas, horários e locais da realização dos leilões fiduciários, mediante correspondên-
cia dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico, podendo o(s) 
readquirir(em) o imóvel entregue em garantia fiduciária,  sem concorrência de  terceiros,  exercendo o seu direito 
de preferência em 1º ou 2º leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos, despesas e comissão de 5% do 
Leiloeiro, conforme estabelecido no parágrafo 2º -B do artigo 27, da Lei 9.514/97, ainda que outros interessados já 
tenham efetuado lances para o respectivo lote do leilão. Leilão online, os interessados deverão obrigatoriamente, 
tomar conhecimento do edital completo através do site www.sold.com.br.

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

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

O pretendente: ADELIO JOSÉ DA SILVA, nascido em Capoeiras - PE, no dia 
02/02/1994, estado civil solteiro, profi ssão agricultor, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Sebastião da Silva e de Marines Iraci da 
Silva. A pretendente: MARIA CRISTIANE MIQUILES DA SILVA, nascida em Capo-
eiras - PE, no dia 19/01/1991, estado civil solteira, profi ssão agricultora, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Espedito Manoel da Silva e de 
Maria Cristina Miquiles da Silva.

O pretendente: SAMUEL MAGALHÃES DE OLIVEIRA, nascido em Amonta-
da - CE, no dia 28/11/1989, estado civil solteiro, profissão garçom, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Raimundo Carvalho de 
Oliveira e de Maria Euri Magalhães de Oliveira. A pretendente: ANTONIA CLES-
NANDE CARVALHO, nascida em Itapipoca (Registrada em Amontada) - CE, no 
dia 23/01/1994, estado civil solteira, profissão operadora de caixa, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Noé Carvalho de Oliveira e 
de Mercês Roseno Ribeiro Carvalho.

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

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

15º Subdistrito - Bom Retiro 
Thiago Rodrigo Timoteo - Ofi cial

3º Subdistrito - Penha de França
Ariel Xavier de Oliveira - 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:

A pretendente: PALOMA CRISTINA DA SILVA LIMA, profi ssão: cozinheira, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital, Itaquera - SP, data-nascimento: 11/07/1989, residente 
e domiciliada nesta Capital - SP, fi lha de Luiz de Souza Lima e de Solange Aparecida 
da Silva. A pretendente: MARIANA GUSMÃO SILVEIRA, profi ssão: bartender, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana - SP, data-nascimento: 11/09/1991, 
residente e domiciliada nesta Capital - SP, fi lha de Luiz Alberto da Silveira e de Rosangela 
Maria de Gusmão Silveira.

O pretendente: DEIVID SILVA ALVES DE LIMA, profi ssão: frentista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Santo Amaro - SP, data-nascimento: 29/11/1996, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Damião Alves de Lima 
e de Francisca Eloi da Silva. A pretendente: MICHELE DA SILVA MENDES, profi ssão: 
atendente, estado civil: solteira, naturalidade: Prazeres, Jaboatão - PE, data-nascimento: 
24/07/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Mario José 
Mendes Filho e de Maria Elizangela da Silva.

O pretendente: WALTER DE OLIVEIRA JUNIOR, profissão: metalúrgico, esta-
do civil: viúvo, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana - SP, data-nascimento: 
20/04/1961, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Walter de Oliveira e de Esmeralda dos Santos Oliveira. A pretendente: EDIVANA 
TERESINHA DA SILVA, profissão: pedagoga, estado civil: divorciada, naturalidade: 
em Ribeirão Preto (1º Subdistrito) - SP, data-nascimento: 14/11/1961, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Alceu Wilson da Silva e de 
Aide Dercoli da Silva.

O pretendente: LEANDRO COELHO PINTO, profi ssão: açougueiro, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: nesta Capital - SP, data-nascimento: 08/10/1973, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Wilson Roberto Pinto e de Cleusa Coelho 
Pinto. A pretendente: VANIA DIAS AMARAL LOPES, profi ssão: analista de sitemas, 
estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Vila Matilde - SP, data-nascimento: 
01/12/1974, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Nelson 
Joaquim Lopes e de Vaneir Dias Amaral Lopes.

O pretendente: MAICON DE ALMEIDA VIEIRA SOUSA, profissão: bancário, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Itaquera - SP, data-nascimento: 
17/09/1993, residente e domiciliado nesta Capital - SP, filho de Marcos Vieira Sou-
sa e de Elisabete Chaves de Almeida Sousa. A pretendente: INGRID BUENO DE 
OLIVEIRA, profissão: pedagoga, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Vila Mariana - SP, data-nascimento: 25/03/1997, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José Ricardo Santos de Oliveira e de Maria 
Salete Bueno de Oliveira.

O pretendente: IORDAN LAGO VALVERDE MONTES, profissão: analista de 
sistemas, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cangaíba - SP, data-
-nascimento: 18/08/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filho de Juvencio Valverde Montes e de Helenice Silva Lago. A pretendente: LUMA 
CAROLINE SANTOS COSTA, profissão: professora, estado civil: solteira, natu-
ralidade: em Parintins - AM, data-nascimento: 06/06/1988, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José Saúde Fonseca Costa e de Valdenei 
de Souza Santos.

O pretendente: SIDCLEY DO NASCIMENTO MEDEIROS, profi ssão: vendedor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Campina Grande - PB (2º Subdistrito), data-nascimento: 
23/11/1981, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco 
de Assis Medeiros da Silva e de Rosilia do Nascimento Medeiros. A pretendente: REGIA-
NE TELES DE MENEZES, profi ssão: merendeira, estado civil: solteira, naturalidade: 
nesta Capital, Mooca - SP, data-nascimento: 22/12/1981, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Reginaldo Teles de Menezes e de Maria Donizeti 
Cesario de Menezes.

O pretendente: ALEXANDRE FUZITA BAPTISTA, profissão: comerciante, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho - SP, data-nascimento: 
15/06/1970, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Antonio 
Augusto Pereira Baptista e de Satiko Fuzita Baptista. A pretendente: FERNANDA 
RODRIGUES MORENO, profissão: dentista, estado civil: divorciada, naturalidade: 
nesta Capital, Vila Matilde - SP, data-nascimento: 19/06/1977, residente e domi-
ciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Lourenço Moreno Vitorio e de 
Vanda Rodrigues Moreno.

O pretendente: FILIPE SANTANA VIEIRA DOS SANTOS, profissão: programa-
dor de sistemas, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cambuci - SP, 
data-nascimento: 07/05/1991, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, filho de Antonio Carlos Vieira dos Santos e de Nivia Maria de Santana. A pre-
tendente: TAMIRES ALVES CARDOSO, profissão: assistente financeiro, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Formosa - SP, data-nascimento: 
31/08/1991, residente e domiciliada nesta Capital - SP, filha de Alberto Cardoso e 
de Eliana Alves Cardoso.

O pretendente: DIEGO OLIVA GOMES, profi ssão: auxiliar de logística, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital - SP, data-nascimento: 18/01/1991, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Jorge Gomes Neto e de Sirlei Oliva Gomes. 
A pretendente: ALINE RODRIGUES MARTINS DE JESUS, profi ssão: vendedora, 
estado civil: solteira, naturalidade: em São Bernardo do Campo - SP, data-nascimento: 
17/02/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Aparecido 
Martins de Jesus e de Marcia Rodrigues da Costa.

O pretendente: EDUARDO DE SOUZA NUNES, profi ssão: caminhoneiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, data-nascimento: 
19/02/1979, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Jere-
mias Nunes e de Magdalena Maria de Souza Nunes. A pretendente: JAQUELINE 
NASCIMENTO SANTANA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: em 
Ferraz de Vasconcelos - SP, data-nascimento: 01/12/1982, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Candido de Santana e de Ivete Apa-
recida do Nascimento Santana.

O pretendente: RODRIGO LUIS PARRILLO, profi ssão: gerente, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Cerqueira César - SP, data-nascimento: 22/10/1991, resi-
dente e domiciliado nesta Capital - SP, fi lho de Sergio Luis Parrillo e de Sandra Regina 
dos Santos Parrillo. A pretendente: CAMILA LUZ LIMA, profi ssão: comerciante, estado 
civil: solteira, naturalidade: em Guarulhos - SP, data-nascimento: 22/05/1989, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Raul Silva Lima Filho e de Antonia 
Soares da Luz.

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

O presidente do Comitê Olímpico 
Nacional Italiano (Coni), Giovanni 
Malagò, apresentou ontem (28) em 

Tóquio, a candidatura conjunta entre Milão 
e Cortina D’Ampezzo para sediar as Olim-
píadas de Inverno de 2026. A apresentação 
durou cerca de 20 minutos e contou com as 
presenças do prefeito de Milão, Giuseppe 
Sala, do governador da região do Vêneto, 
Luca Zaia, e da patinadora campeã olímpica 
Arianna Fontana.

“A nossa é uma candidatura que parte 
do território, em plena conformidade com 
a agenda 2020, com a qual o COI deu as 
diretrizes para os Jogos do futuro. Tenho 
certeza de que o sonho de Milão-Cortina 
2026 se tornará realidade”, disse Malagò. 
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Itália apresenta candidatura 
para Jogos de 2026

A apresentação durou cerca de 20 minutos e contou com as presenças do prefeito de Milão, Giuseppe 
Sala, do governador da região do Vêneto, Luca Zaia, e da patinadora campeã olímpica Arianna Fontana

O logotipo da candidatura italiana também 
foi apresentado ao público. O emblema 
consiste em uma montanha tricolor na 
forma do Domo de Milão com uma pista 
de esqui no meio dela.

A candidatura conjunta foi aprovada no 
início de outubro pelo Comitê Olímpico 
Internacional (COI). As duas cidades 
italianas disputarão com Estocolmo. A 
vencedora será escolhida em setembro de 
2019. A capital sueca também apresentou 
sua candidatura. A apresentação fi cou por 
conta de Gunilla Lindberg, membro do 
COI, e deu destaque à sustentabilidade da 
cidade, que “pode representar uma grande 
oportunidade para o COI não apenas para 
2026, mas também para o futuro” (ANSA).

ECOPAR - Ecoesfera Participações S.A.
CNPJ/MF nº 07.975.023/0001-60

Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação
Ficam os Srs. Acionistas convocados para a AGE que se realizará no dia 07/12/2018, às 
10:00h, na Rua Gomes de Carvalho, 1581,  1º andar - Conjunto 109, para deliberarem 
sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) a alteração do endereço da sede social da Companhia, 
com a consequente alteração do Artigo 3º do Estatuto Social da Companhia; (ii) aumento do 
capital social da Companhia mediante capitalização de Adiantamentos para Futuro Aumento 
de Capital - AFAC e a consequente alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia; e 
(iii) consolidação do Estatuto Social

EMILIO DELLA TOGNA NETO - Diretor

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

 

39º Subdistrito - Vila Madalena
Andreia Ruzzante Gagliardi Martins - 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 SPeiro e desejam se casar:

O pretendente: JOSÉ GERMANO FLORENTINO DA SILVA, de nacionalidade bra-
sileira, divorciado, zelador, natural de Palmeira dos Indios, AL, no dia (01/05/1972), 
residente e domiciliado na Vila Madalena, São Paulo, SP filho de Pedro Florentino 
da Silva e de Erivalda Maria da Conceição. A pretendente: MARIA GOMES DA 
SILVA, de nacionalidade brasileira, solteira, diarista, natural de Juazeiro do Norte, 
CE, (registrada em Farias Brito - CE), no dia (07/09/1972), residente e domiciliada 
na Vila Madalena, São Paulo, SP, filha de Antônio Gomes Menezes e de Antônia 
da Silva Menezes.

1ª VC – Reg. Ipiranga. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0005348-
42.2018.8.26.0010 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional X - Ipiranga, Estado de 
São Paulo, Dr(a). Luis Fernando Cirillo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ALZEIR DO CARMO 
OLIVEIRA, Brasileiro, RG 35.817.657-8, CPF 318.118.288-50, que por este Juízo, tramita uma ação de 
Procedimento Comum em fase de Cumprimento de Sentença, movida por Centro de Assistência 
Social São Vicente de Paulo - Col. Vicentino Virgem Poderosa, CNPJ/MF sob n.º 56.265.580/0001-01. 
Encontrando-se a executada 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, que fluirá após 
o decurso do prazo dos 20 (vinte) dias do presente edital, pague a quantia de R$ 7.994,67, devidamente 
atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (art. 523 
e parágrafos, do CPC). Fica ainda ADVERTIDO, que nos termos do art. 525 do CPC, transcorrido o 
período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 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 06 de novembro de 2018. 

1ª VC – Reg. Santana. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0001791-
84.2012.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Fernanda Rossanez Vaz da Silva, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
IRAYANE TASSILA ALBUQUERQUE DAVI, CPF 383.818.358-44, que lhe foi proposta uma ação de 
Monitória por parte de Instituto Presbiteriano Mackenzie, alegando em síntese: Cobrança da 
quantia de R$ 7.232,24 (janeiro/2012), referente aos serviços educacionais prestados pela, cujas 
mensalidades não pagas pela ré. Encontrando-se 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 o decurso do prazo do presente edital, pague o débito atualizado (isento de custas 
processuais) e os honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa, ou oponha embargos, sob 
pena de revelia, constituindo-se de pleno direito o título executivo judicial, convertendo-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 29 de agosto de 2018. 

11ª Vara da Família e Sucessões da Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO 
Nº 1070953-70.2017.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 11ª Vara da Família e Sucessões do Foro 
Central da Capital, Estado de São Paulo, Dr(a). Manoela Assef da Silva, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA e MARIA DA CONCEIÇÃO, demais qualificações 
ignoradas, que lhes foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de JOSEFA SOARES 
DE CARVALHO, objetivando a declaração de óbito dos requeridos, a fim de dar prosseguimento ao 
inventário dos bens deixados por sua irmã LOURDES CARVALHO DE OLIVEIRA, falecida em 
14/08/2016, esposa de ARGEMIRO SOARES DE OLIVEIRA, falecido em 05/05/2014 que é filho dos 
requeridos ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA e MARIA DA CONCEIÇÃO. Encontrando-se os requeridos 
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, 
apresentem resposta. Não sendo contestada a ação, os requeridos serão considerados revéis, caso em que 
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

2ª VC – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1015679-29.2014. 
8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Tom Alexandre Brandão, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) CARLOS AUGUSTO 
CARVALHO SANTANA, Brasileiro, CPF 355.420.388-24, que lhe foi proposta uma ação de 
Monitória por parte de AMC - Serviços Educacionais LTDA, objetivando o recebimento de 
R$9.435,95 (Fev/2014), oriundos das mensalidades não pagas do Contrato de Prestação de Serviços 
Educacionais, firmado 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, que o tornará isento de custas e honorários advocatícios ou embargue, sob 
pena de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, ficando advertido de que será 
nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, IV, do CPC). Será o edital, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

3ª VC – Reg. Tatuapé. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000685- 
44.2015.8.26.0008. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Luciano Gonçalves Paes Leme, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
RAUL TUNICO QUINZANI, CPF 394.636.188-99, que AMC SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA., 
ajuizou-lhe uma ação Monitória, para o recebimento de R$4.281,22 (Jan/2015), referente ás 
mensalidades vencidas e não pagas, oriundas do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais 
firmado entre as partes. Estando o requerido em lugar incerto e não sabido, CITADO fica para que, no 
prazo de 15 dias, a fluir do prazo supra, pague o valor supra, ficando consignado neste caso, a 
isenção de custas e honorários advocatícios, ou no mesmo prazo ofereça embargos, sob pena de ser 
constituído de pleno direito o título executivo judicial, nomeando-se 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 08 de novembro de 2018. 
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