
Se há algo que 

incomoda quando se 

fala de exportações e 

importações brasileiras 

é a posição do Brasil no 

comércio internacional

Independentemente de 
quem esteve governando 
o país nas últimas décadas, 

com ou sem planos econô-
micos, com ou sem investi-
mentos, com ou sem acordos 
bilaterais ou multilaterais, a 
verdade é que não se consegue 
avançar no ranking dos países 
divulgados pela OMC – Orga-
nização Mundial do Comércio.

Nas últimas décadas, a média 
da participação do Brasil no 
comércio internacional fi cou 
em torno de 1,2%. Como se ex-
plica? Para quem acompanha 
este mercado há algum tempo, 
é possível afi rmar que algumas 
medidas foram tomadas por 
parte dos governos para o 
incremento das exportações e 
a facilitação das importações. 
Foram também observados o 
empenho do setor produtivo 
para incrementar seus negó-
cios no mercado externo, mas 
os índices divulgados sempre 
foram e continuam sendo de-
cepcionantes.

As justifi cativas deste fraco 
desempenho são aquelas já 
conhecidas: o custo Brasil, 
composto pelos “gargalos” das 
exportações, a infraestrutura 
precária, a carga tributária, o 
grau de abertura comercial do 
país e até a falta de profi ssio-
nais devidamente qualifi cados 
para atuar neste segmento. 
Estes e outros quesitos levam 
à falta de competitividade e de 
condições para as empresas 
brasileiras atuarem no mer-
cado internacional e, conse-
quentemente, levam a estes 
resultados medíocres.

Em busca de um melhor 
desempenho no comércio in-
ternacional, entre as medidas 
adotadas pelos governos e o 
setor privado, pode-se notar 
o empenho da ApexBrasil, 
“promovendo os produtos e 
serviços brasileiros no exte-
rior de setores estratégicos e 
buscando atrair investimentos 
estrangeiros no país”. Outras 
instituições, como o Sebrae, 
fazem um excelente trabalho 
no sentido de educar e orientar 
empresas que desejam atuar 
no exterior. As associações de 
classe também se empenham 
e sensibilizam seus associados 
para a importância de se atuar 
no mercado internacional, 
ajudando-os nas promoções 
e negociações internacionais.

Os governos, durante seus 
exercícios, lançaram medidas 
que buscavam melhorar este 
desempenho, como a criação 
de alguns benefícios fi scais 
para as importações e expor-
tações ou, ainda, a liberação de 
recursos para fi nanciamentos 
via BNDES. Pode-se ainda con-
siderar os inúmeros eventos 
que tratam deste segmento, 
como os encontros e seminá-
rios que reúnem interessados 
no assunto. Só o Enaex/AEB 
– Encontro Nacional de Co-
mércio Exterior, que é anual, 
já aconteceu 37 vezes! Mas o 
que foi feito até agora, seja 
pela iniciativa privada ou pe-
los governos, não melhorou o 
índice da participação do país 
no mercado mundial.

Algumas medidas que po-
deriam contribuir para o 
incremento de comércio com 
o mercado externo foram 

adotadas recentemente pelo 
governo atual, como a apro-
vação do texto do Código 
Aduaneiro do Mercosul pelo 
Congresso. Isto ocorreu oito 
anos após ter sido sancionado 
pelo Conselho do Mercosul, em 
agosto de 2010! Os benefícios 
que se pode apontar com a 
adoção desta medida são o tra-
tamento unifi cado ao trânsito 
de mercadorias entre os países 
membros e a transparência nos 
procedimentos aduaneiros.

No mesmo mês de setembro, 
fi nalmente o governo em exer-
cício ouviu os apelos de um 
setor da economia e concedeu 
um alívio às empresas quando 
a Camex publicou a Resolução 
nº 65, em 13 de setembro de 
2018, revogando a aplicação 
de imposto de exportação 
sobre couro wet blue e couro 
bruto, que há décadas incidia 
sobre as exportações destas 
mercadorias.

Em 21 de novembro, foi 
assinado o acordo de livre 
comércio Brasil/Chile, que 
complementa um acordo as-
sinado anteriormente entre 
o Mercosul e o Chile. Este 
“novo” acordo deve contribuir 
para aumentar o comércio 
entre os dois países e também 
aproximar o Mercosul/Brasil 
da Aliança do Pacífi co, bloco 
econômico que tem consegui-
do muito mais êxitos em seus 
propósitos do que o Mercosul, 
que foi criado há muito mais 
tempo.

Se até agora, apesar dos 
esforços dos governos e do 
setor produtivo, os índices 
de participação no comércio 
internacional não mudam, 
qual é a “lição de casa” que 
não está sendo feita? Não seria 
agora o momento propício para 
repensar a política de comércio 
exterior do país, incluindo aí 
a questão tributária, e tam-
bém repensar a sua política 
industrial?

Se o problema está na falta 
de competitividade do setor 
produtivo, as empresas preci-
sam adotar novas ferramentas 
e modelos de negócios para 
se manterem nos mercados, 
sejam nacionais ou interna-
cionais. Quanto as empresas 
brasileiras exportadoras têm 
investido para se tornarem 
“4.0”? Que medidas o governo 
tem adotado para que estas 
empresas possam se adequar 
às novas demandas interna-
cionais?

A qualidade das relações 
internacionais e diplomáticas 
e a celebração de acordos 
comerciais bilaterais ou multi-
laterais certamente são muito 
importantes para a economia 
do país, mas de nada adiantam 
sem o devido preparo das em-
presas e dos profi ssionais que 
nelas atuam. 

Diversos estudos que apon-
tam as defi ciências do país e 
apresentam propostas, como 
a publicação “Por uma nova 
abertura da economia brasi-
leira”, elaborada pelo CEBRI 
– Centro Brasileiro de Relações 
Internacionais, podem auxiliar 
os governantes na adoção de 
políticas que venham con-
tribuir efetivamente para a 
melhoria da posição do país, 
mas a responsabilidade não é 
só dos governos e sim de todos. 

Cada um fazendo a sua parte, 
certamente que esta posição 
poderá mudar. Espera-se.

(*) - É professora da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie e atua nas 

áreas de comércio exterior e câmbio.
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ESTAGIÁRIO EM EMPRESA SEM FUNCIONÁRIOS
Empresa que não possui empregados poderá contratar estagiá-
rios, sendo o supervisor do estágio o proprietário, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA TOMADORA É DO SIMPLES NACIONAL, O PRESTADOR É 
DE LUCRO PRESUMIDO, EMITIU NOTA FISCAL COMO CONSULTORIA 
E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS?  

Serviços relacionados a administração, fiscalização, supervisão ou 
gerenciamento de obras, e assessoria ou consultoria técnicas não se 
sujeitam à retenção previdenciária em face ao disposto nos Incisos I e 
II do Artigo 143 da IN RFB 971/2009.

ABONAR HORAS DE PERCURSO
Quando a empresa recebe atestado de horas, deve abonar as horas do 
percurso, médico-empresa, empresa-médico? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

COMPENSAÇÃO DAS RETENÇÕES
A partir da nova obrigação acessória Sped Reinf e DCTF Web, o fisco com-
pensa automaticamente as retenções de INSS que serão efetuadas por 
terceiros tomadores dos nossos serviços/mão de obra, como comprovar 
as compensações? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PRETENDE UTILIZAR A FICHA DE REGISTRO COM O 
E-SOCIAL, PODEMOS FAZER ESTA ALTERAÇÃO, COMO PROCEDER?

A alteração de livro de registro para ficha de registro poderá ser feita nor-
malmente e a qualquer tempo, vez a legislação não estabelece qualquer 
proibição ou procedimento impeditivo. A legislação é omissa em tais 
procedimentos, contudo o Ministério do Trabalho tem ao longo dos anos 
se posicionado favoravelmente a tal alteração. Portaria MT 41/2007.

PAUSA PARA O JANTAR
Funcionário que trabalha no horário noturno terá quanto tempo 
mínimo para jantar? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

3ª Vara da Família e Sucessões – Regional Santana. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE 
TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE MAYRA PARREIRA LEE CITTI, 
REQUERIDO POR LUZDALMA PARREIRA DE SOUZA - PROCESSO Nº1021354-
42.2015.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara da Família e Sucessões, do Foro 
Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). CAIO SALVADOR FILARDI, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença 
proferida em 19/10/2018 18:31:17, foi decretada a INTERDIÇÃO de MAYRA PARREIRA LEE CITTI, 
CPF 491.213.698-01, 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). Luzdalma Parreira 
de Souza, CPF: 052.548.058-70 e RG: 11760724-1. 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 novembro de 2018. 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº1010792-68.2015 8.26.0002. O. Juiz(a) de Direito 
da 2ª VC, do Foro Regional II-Santo Amaro, Estado de SP, Dr. Caio Moscariello Rodrigues, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a Anderson de Souza Silva, CPF 081.941.418-26, que lhe foi proposta uma 
ação de Monitória por parte de Instituição Educacional Professor Pasquale Cascino, objetivando o 
recebimento da quantia de R$ 6.524,74, referente o contrato de prestação de serviços educacionais 
firmado entre as partes. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que 
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta ou pagar a quantia reclamada. 
Não sendo embargada 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 27 de setembro de 2018.                                                          

Intimação Prazo 30 dias. Processo nº 0009067-29.2018.8.26.0011 A Dra. Rosana Moreno Santiso, 
Juíza de Direito da 3ª VC do Foro Regional de Pinheiros-SP, na forma da lei, etc. Faz Saber a  
Ausiliare Telecom & Informática Ltda, CPF/MF Sob Nº 74.308. 248/0002-50, que lhe foi proposta 
uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de Momentum Empreendimentos Imobiliários 
Ltda, alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pag. do valor de 
R$ 42.595,47, que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo pag., no prazo de 15 
dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e Honorários Advocatícios de 10 % (art.513, 
§2º,IV,do NCPC), podendo oferecer impugnação no prazo de 15 dias, como penhora de bens (art. 
523,§1º,do CPC), Será o edital, afixado e pub. na forma da lei. Nada mais. SP, 09/11/2018.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias Processo Nº1005970-70.2016 8.26.0529 O(A) MM. Juíza de  
Direito da Vara Única, do Foro de Santana de Parnaíba, SP, Dra. Natália Assis Mascarenhas, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Global Laticínios Ltda, Cnpj 14.021.396/0001-68. Com endereço à 
Rua Vitoria, 57, Jardim Santa Marta (fazendinha), Cep 06529-200, Santana de Parnaíba-SP, que 
lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de CGMP - Centro de Gestão de Meios de Paga 
mento S.A. Objetivando o recebimento da quantia de R$ 18.330,00, Referente a fatura de nº 2070 
44243, com vencimento em 26/10/2015, fatura de nº 210650065, com vencimento em 25/11/2015, 
e fatura nº 214311888, com vencimento em 28/12/2015. vencidas e não pagas. 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 Santana de Parnaíba, aos 29/08/2018.                       

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0002226-39.2009 8.26.0106 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ª VC, do Foro de Caieiras, Estado de SP, Dr(a). Daniel Nakao Maibashi, na forma da Lei, 
etc. Faz Saber a(o) Herika Valesca Altero, Bras. RG 26111753, CPF 324.301.148-52, que lhe foi pro 
posta uma ação de Monitória por parte de União Social Camiliana, objetivando o receb. da quantia 
de R$ 3.370,63 referente a contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes. 
Considerando que a requerida encontra-se em lugar ignorado, fica a mesma, por meio do presente 
edital citada para os termos e atos da ação proposta. Ficando advertida de que terá o prazo de 15 
dias para pagar a quantia reclamada ou oferecer embargos. 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.      

Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº1067577-40.2016 8.26.0576. O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 8ª VC, do Foro de São José do Rio Preto, Estado de SP, Dr. Paulo Roberto Zaidan Maluf, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) JJ Comércio de Suca tas Rio Preto Ltda ME - na pessoa de seu 
representante legal João Batista Figueiredo, CNPJ 10.774.903/0001-83. Com endereço à Rua 
Santana do Parnaíba, 2575, Eldorado, CEP 15043-090, São José do Rio Preto - SP, que lhe foi 
proposta uma ação de Procedi mento Comum por parte de Momentum Empreendimentos Imobi 
liários Ltda, alegando em síntese: A ré, adquiriu o lote 12 da quadra IR do loteamento Terras de 
Santa Cristina - Gleba VII, atualmente denominado Riviera de Santa Cristina XIII – setor Marina, 
obrigando-se a pagar a taxa de conservação do empreendimento, o fundo de transporte comunitário 
e a participar do rateio referente aos melhoramentos implementados no empre endimento. Encontra-
se a ré inadimplente com sua obrigações contratuais, pois deixou de efetuar o pagamento das taxas 
de conservação, de melhoramentos e a contribuição para o fundo de transporte coletivo. Dá-se à 
causa o valor de R$ 4.575,70. Petição datada de 19/12/2016, Dra. Adriana Silviano Francisco 
OAB/SP. 138.605. Encontrando-se o(a) réu(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, apresente resposta. Não sendo contestada a 
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial, tudo em 
conformidade com a decisão de fls. 68: "Vistos. Em observância ao princípio da razoável duração do 
processo, previsto no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, e artigo 4º do Código de 
Processo Civil, deixo de designar, nesta fase inicial, a audiência de conciliação prevista no artigo 
334 do Código de Processo Civil, ficando para momento oportuno a análise da conveniência da 
audiência de conciliação (artigo 139, inciso V, do Código de Processo Civil).Acresça-se que é 
notória a distribuição elevada de feitos nesta Comarca (aproximadamente 15 processos/dia em cada 
Vara Cível, totalizando, nas oito Varas Cíveis, 120 processos/dia, sem contar as Varas de Família e 
Fazenda Pública), fato que, somado à falta de estrutura do CEJUSC local, torna inviável a 
designação de audiências sem que se atrase, em muito e muito tempo, a duração do processo. 
Citese e intime-se para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado com 
observância das regras previstas no artigo 231 do Código de Processo Civil. A citação deverá ser 
acompanhada de senha para acesso ao processo digital, que contém a íntegra da petição inicial e 
dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às regras fundamentais dos 
artigos 4º e 6º do Código de Processo Civil, fica vedado o exercício da faculdade prevista no artigo 
340 do Código de Processo Civil. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 
veracidade da matéria de fato apresentada na petição inicial. Para viabilizar a citação, providencie a 
autora o recolhimento de custas postais/diligência. Intimem-se. Decisão de Fls. 141: Vistos. Fls. 140: 
Defiro a citação editalícia da parte ré , no prazo de 30 dias, com a advertência de que será nomeado 
curador especial em caso de revelia (art. 257, incisos III e IV, do CPC).Providencie o cartório a 
confecção do edital e intime a autora para efetuar o recolhimento da taxa de publicação - guia 
FEDTJ cód. 435-9. Com a comprovação do pagamento, publique-se o edital, sendo uma vez no 
D.O.E. Intimem-se.", E, para que no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente 
edital com prazo de 30, o qual será, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 
Dado e passado nesta cidade de São José do Rio Preto, aos 23 de novembro de 2018.                        

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº1009401-40.2016 .8.26.0068 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 5ªVC, do Foro de Barueri, Estado de SP, Dr(a). Anelise Soares, na forma da Lei, etc. Faz 
Saber a Q Drinks Distribuidora e Comércio de Bebidas Ltda, CNPJ 15.219.844/0001-03, que lhe foi 
proposta uma ação de Monitória por parte de CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento 
S.A. alegando em síntese: que contratou os serviços da req. para que seus veículos obtivessem 
passagem pelas praças de pedágio sem que fossem necessária sua parada e que não liquidou as 
faturas de números 201736219 e 20529725, nos valores de R$ 10.707,46 e R$ 7.366,26, respecti 
vamente. 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 pub. na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Barueri, aos 30/10/2018  

Edital de Intimação Prazo de 20 Dias. Processo Nº 0013114-70. 2018.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 3ª VC, do Foro Regional III-Jabaquara, SP, Dr(a). Carolina Bertholazzi, na forma da Lei, 
etc. Faz Saber a Valquiria de Moura Perseo (CPF 940. 938.658-68) e Renato Perseo (qualificação 
ignorada), que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de Momentum 
Empreendimentos Imobiliários Ltda, tendo sido deferi da sua Intimação por edital para que efetue o 
pagamento do valor de R$ 99.119,32 (para out/2018), 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 e 
Honorários Advocatícios de 10 % (art.513,§2º, IV, do NCPC), podendo oferecer impugnação no 
prazo de 15 dias. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. SP, 06/11/2018.  

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0310655-77. 1999.8.26.0006 O MM. Juiz de 
Direito da 1ªVC, do Foro Regional VI - Penha de França, Estado de SP, Dr. Álvaro Luiz Valery Mirra, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a Gerson Batista Correa, RG 05.220.722, CPF 656.916.288-87, que 
nos autos da ação sumária ajuizada por Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, ora em 
fase de cumprimento de sentença, foi determinada sua Intimação por Edital, para que, no prazo de 
15dias úteis, que fluirá após o decurso de prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 
72.956,22 em set/ 17, devidamente atualizada, sob pen a de multa de 10% sobre o valor do débito e 
honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil), ficando 
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 para que o 
executado apresente sua impugnação. Foi determinada, ainda, sua Intimação, bem como de sua 
esposa, do arresto que recaiu sobre os direitos que possui sobre o seguinte bem: Um Lote de 
Terreno sob número Quatro (04), da quadra LY, situado no município de Itaí, da Comarca de Avaré, 
no loteamento Terras de Santa Cristina – Gleba II, medindo doze (12,00) metros de frente para a rua 
Trinta e Três, por trinta (30,00) metros da frente aos fundos do lado direito visto do imóvel, 
confrontando com o lote número cinco (05), trinta (30,00) metros do lado esquerdo confrontando 
com o lote número três (03), e nos fundos doze (12,00) metros, confrontando com o lote número 
dezenove (19,00), encerrando a área de trezentos e sessenta metros quadrados (360,00m²). O 
referido imóvel foi registrado no Registro de Imóveis de Avaré, livro 02, folhas 01, n° matrícula 
12.747. Encontrando-se o réu e sua esposa em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
Intimação, por Edital, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, apresente impugnação, na ausência da qual ficará convertida em penhora o arresto, 
prosseguindo-se o feito em seus ulteriores termos. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de SP, aos 14/09/2018. 

Edital de Intimação Prazo de 20 dias Processo Nº 0001522-14. 2018.8.26.0008 O Juiz de Direito da 
3º VC, do Foro Regional VIII-Tatuapé, Estado de SP, Dr. Luciano Gonçalves Paes Leme, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a Maria Vitoria dos Santos Rossi, Brasileira, RG 08572302, CPF 563.331 618 
-53, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de Momentum Empreen 
dimentos Imobiliários Ltda, alegando em síntese: encontrando-se a executada em lugar incerto e 
não  sabido, foi determinada a sua Intimação, por Edital, para ciência da penhora que recaiu sobre 
lote 15 da quadra AD do loteamento Terras de Santa Cristina-Gleba V, sob matrícula n. 13.345 do RI 
da Comarca de Avaré-SP, situado no Distrito e Município de Paranapanema. Matricula 13.345 -1º 
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Avaré /SP, e da sua condição de depositária, para 
que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente  
impugnação. Decorrido o prazo do presente edital sem manifestação, será nomeado um perito para 
avaliar o bem para eventual leilão eletrônico. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado 
na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 29/11/2018.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1010446-71.2016 8.26.0006 O(A) MM. Juiz de 
Direito da 3ªVC, do Foro Regional VI - Penha de França, Estado de SP, Dr(a). Adaisa Bernardi Isaac 
Halpern, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Marli Alves Martinez RG Nº 8.672.380, CPF Nº 007.566 
824-60, que Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor 
de R$ 22.027,63. Referente às taxas de conservação e Melhoramentos do lote 01, da Quadra AM, 
do Loteamento Terras de Sta Cristina - Gleba I, (atualmente denominado Riviera de Santa Cristina 
I). 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, conteste a ação sob  pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegado 
na inicial. Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Associação dos Funcionários
Públicos do Estado de São Paulo

C.N.P.J. 62.149.000/0001-05
Edital

O Presidente do Conselho Deliberativo da Associação dos Funcionários Públicos do
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no artigo
52 do Regimento Especial para as Eleições, Faz Saber que, de acordo com o resultado
dos trabalhos da Comissão Eleitoral que presidiu as eleições levadas a efeito em
Sessão Extraordinária do Conselho Deliberativo, realizada no dia 29 de novembro de
2018, foram eleitos para os cargos da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal da
entidade, com mandato para o triênio 2019/2021. Diretoria Executiva - Presidente -
Álvaro Gradim; 1º. Vice-Presidente - Antonio Sérgio Scavacini; 2º. Vice-Presidente -
Luiz Manoel Geraldes; Diretor Econômico-Financeiro - Elza Barbosa da Silva;
1º. Tesoureiro - Tadeu Sérgio Pinto de Carvalho; 2º. Tesoureiro - Yassuo Suguimoto.
Conselho Fiscal - Glória Della Monica Trevisan; Luiz Sérgio Schiachero, Marli
Sampaio Strasburg; Antonio de Jesus da Silva e Dalmar Cassapula. Suplentes:
1º.)  Rosemeire Gomes de Paiva Lara Garcia; 2º.) Aurélio Tadeu Teixeira Bonangelo;
3º.) Nilton Antonio Pereira e 4º) Maria Clara Palomares Vidotti.

São Paulo, 29 de novembro de 2018.
a) Ruy Galvão Costa - Presidente do Conselho Deliberativo.

ULTRALIX AMBIENTAL LTDA
CNPJ/MF Nº 02.536.713/0001-08 - NIRE - 352.150.813-73

Ata da Reunião de Redução de Capital.
Aos 28/11/2018, quarta-feira, às 10 horas, na sede da sociedade, no município de Embú
- SP, na Rua Ijuí nº 88 - Jardim Vista Alegre - CEP 06807-240, na presença do sócio-
quotista, representando a totalidade do capital social subscrito e integralizado, Felipe
Ferreira de Carvalho Alves, expôs a ordem do dia: 1) Deliberação sobre a redução do
capital social da sociedade, nos termos do inciso II, do artigo 1.082, do NCCB., bem
como, a reestruturação societária da empresa, mediante redução do valor do Capital
Social de R$ 4.000.000,00 (Quatro milhões de reais), equivalentes a 4.000.000 (Quatro
milhões) de quotas sociais, de valor unitário de R$ 1,00 (Um real), com redução parcial da
participação societária do quotista Felipe Ferreira de Carvalho Alves, atualmente deten-
tor da integralidade das quotas sociais, mediante pagamento com recursos financeiros,
cujo valor será determinado pelo critério de avaliação pelo valor contábil, nos termos dos
artigos 236; 502; 507 e 508 - RIR/2018, após o decurso do prazo de 90 dias, sem oposição
de terceiros, fixado pelo § 1º, do artigo 1.084, do NCCB. Deliberações - a redução de
capital foi aprovada sem reservas e restrições, ficando autorizada a publicação da pre-
sente ata, bem como, a celebração da competente Alteração do Contrato Social para,
após o decurso do prazo regulamentar fixado pelo § 1º, do artigo 1.084, do NCCB.,
proceder os arquivamentos dos atos societários no Órgão do Registro de Comércio.
Encerrados os trabalhos e, inexistindo qualquer outra manifestação, lavrou-se a presente
ata que, lida, foi aprovada e assinada. Embú - SP, Quarta-feira, 28 de Novembro de
2018. Felipe Ferreira de Carvalho Alves. A presente é cópia fiel da lavrada em livro
próprio. Felipe Ferreira de Carvalho Alves.

1ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 0342827-32.2009.8.26.0100 (USUC 1307) A Doutora Aline Aparecida de 
Miranda, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca 
de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) João Carvalho ou 
João de Carvalho, Marina Ferreira de Lima, Elpídio José de Lima, réus ausentes, incertos, 
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou 
sucessores, que Maria Aparecida Svizzero, Jose Xavier Soares, Rael José da Costa e Dinalva 
Brito Neri da Costa, ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre os 
imóveis localizados na Rua Capivari Mirrim, nºs 259 e 259 A Jardim Dracena, Subdistrito Butantã, São 
Paulo SP, com as áreas de 125,96 m² e 125,96 m², contribuinte nº 159.267.002-6, alegando posse 
mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos 
supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, 
contestem o feito. 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. 

11ª VC - Capital. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1059535-77.2013. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 11ª Vara Cível, do Foro Central da Capital, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Luiz Fernando Pinto Arcuri, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a CAROLINA RODRIGUES 
DA SILVA, (CPF. 326.377.038-14), que nos autos da ação de Cumprimento de Sentença ajuizada por 
VSTP EDUCAÇÃO LTDA foi determinada, nos termos do art. 513, §2º, IV do CPC, sua INTIMAÇÃO por 
EDITAL, para que, no prazo de 15 dias corridos, pague a quantia de R$ 1.992,42 (valor em 16/01/2017), 
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 ADVERTIDA, 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 a executada, 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 23 de outubro de 2018. 

2ª VC – Regional Santana. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002461-
03.2015.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de 
São Paulo, Dr(a). DANIELA CLAUDIA HERRERA XIMENES, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
MICHELE MENEZES CORDEIRO, CPF. 339.583.328-38, que lhe foi proposta uma ação de 
Procedimento Comum por parte de AMC SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA, alegando em síntese: ser 
credora da ré do valor de R$ 5.428,61 (Fev/2015), oriundos das mensalidades não pagas no ano de 2010, 
do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, firmado entre as partes. Encontrando-se a requerida 
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 requerida 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 24 de setembro de 2018. 

3ª VC – Reg. Penha de França. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002405-
81.2017.8.26.0006 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VI - Penha de 
França, Estado de São Paulo, Dr(a). Adaisa Bernardi Isaac Halpern, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a THIAGO DUARTE DIAS CAMOTE DE ANDRADE, CPF 427.044.418-55, que AMC SERVIÇOS 
EDUCACIONAIS LTDA, lhe ajuizou uma Ação Monitória, objetivando o recebimento de R$6.789,35 
(Março/2017), 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 presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 13 de agosto de 2018. 

33ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1013184-70.2018. 
8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 33ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Sergio da Costa Leite, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a VITOR SOUZA SUZANA (CPF. 
370.941.838-01) que VSTP EDUCAÇÃO LTDA, lhe ajuizou uma ação de Execução para o 
recebimento de R$23.745,45 (Jan/2018), oriundos das parcelas de Janeiro/2015 à Janeiro/2016 
vencidas e não pagas, conforme Contrato de Prestação de Serviços Educacionais firmado entre as 
partes. Estando o executado em lugar ignorado, foi deferida a sua CITAÇÃO por EDITAL, para que 
em 03 dias, pague o débito atualizado ou em 15 dias embargue, ou reconheça o crédito da exequente, 
comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo 
requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais atualizadas, prazos estes que 
começarão a fluir após os 20 dias supra, sob pena de penhora e avaliação, ficando advertido que será 
nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, IV, do CPC). Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
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Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0061307-53. 2017.8.26.0100 A Dra. Maria 
Carolina de Mattos Bertoldo, Juíza de Direito da 21ªVC do Foro da Capital–SP, na forma da lei, etc. 
Faz saber a NG KIM MO, R.G. 4.101.555, CPF/MF 646.817.858-49, que lhe foi proposta uma ação 
de Cumprimento de Sentença por parte de Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, 
alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor 
de R$ 57.801,89, 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 e Honorários Advocatícios 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 cidade de SP, aos 16/05/2018.               

Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 0001965-82.2013 8.26.0543 Requeridos: Ronaldo 
Aparecido Veiga, inscrito no CPF sob o nº034.876.579-70 e Manuel Fernandes Pinto Lopes, inscrito 
no CPF sob o nº 007.588.568-90. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara, do Foro de Santa Isabel, 
Estado de SP, Dr(a). Cláudia Vilibor Breda, na forma da Lei, etc. Faz saber aos, réus, ausente, 
incerto, de paradeiro desconhecido, que na respectiva vara e cartório, tramita os autos da 
indenização por danos materiais que a Concessionária da Rodovia Presidente Dutra move contra si, 
por conta dos danos que lhe foram causados em decorrência do acidente que ocorreu dia 
17/11/2011, por volta das 09h39min, o Requerido estava trafegando com o veículo Marca Audi, 
Modelo A3 1.8T, ano 2000, cor Azul, Placa AJJ-7085, Renavam 7402 541 38, de propriedade do 
Primeiro Requerido, quando, na altura do Km 190 + 700, segundo informações do condutor veiculo 
1, o mesmo foi fechado em seguida veio perder o controle de direção e vindo a chocar-se contra as 
defensas metálicas pelo canteiro central. Mediante o acidente ocorrido foi lavrado o respectivo 
Boletim de Ocorrência nº 101052626 (Doc. 04). Os Requerentes também alocou pessoal capacitado 
e equipamentos indispensáveis para a realização da obra e resguardo da segurança daqueles que 
trafegavam pela rodovia e, sobretudo, daqueles que realizavam os devidos reparos. Assim, para 
realizar os devidos reparos, a Requerente despendeu, na data da ocorrência, a quantia de R$ 
3.530,03 (Três mil, quinhentos e trinta reais e três centavos), conforme demonstrativo anexo (doc. 
05).. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação do réu, para, no prazo de 15 
(quinze) 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 Santa Isabel, aos 12 de novembro de 2018.                                                                              
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