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NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
Em milhares de reais, exceto quando indicado outra forma

10 Outras despesas administrativas
Segundo
Semestre

2018 2018 2017
Marketing .............................................................................. (48) (48)
Serviços técnicos especializados .......................................... (30) (60)
Doações ................................................................................ (363) (363) (415)

(441) (471) (415)

11 Outras receitas e despesas operacionais
Segundo
Semestre

2018 2018 2017
Outras receitas operacionais
Variação monetária ................................................................ 244
Recuperação de encargos e despesas .................................. 124 124
Atualização de impostos a compensar ................................... 3 3

127 127 244
Outras despesas operacionais
Atualização de tributos .......................................................... (142)
Juros e multa sobre tributos .................................................. (1.015)
Outras ................................................................................... (3.396)

(3.538) (1.015)

12 Imposto de renda e contribuição social

(a) Créditos de imposto de renda e contribuição social diferidos
2018 2017

Créditos Tributários:
Sobre adições temporárias ...........................................................   28.958 28.866
Sobre prejuízos fiscais / Base negativa ........................................  196.478 203.356

  225.436 232.222

O Banco BCV adota a prática de constituir créditos e obrigações fiscais diferidos sobre as
diferenças temporárias, prejuízos fiscais e bases negativas. Em 31 de dezembro de 2018, esses
saldos possuem as seguintes características:
Prejuízo fiscal para fins de Imposto de Renda tem como base o montante de R$491.194 (2017 -
R$500.739) e Base Negativa de Contribuição Social no montante de R$488.824 (2017 -
R$500.739) serão compensados segundo expectativa de projeção de lucros tributáveis futuros.
Os créditos tributários relacionados as adições temporárias referem-se, principalmente, a
Provisões para contingências fiscais e previdenciárias discutidos em âmbito judicial ou
administrativo, provisões trabalhistas e cíveis, cuja realização depende do encerramento dos
respectivos processos, e provisão para crédito de liquidação duvidosa cuja realização depende
dos critérios de dedutibilidade nos termos da Lei nº 9.430/96.
Os estudos técnicos elaborados demonstram a capacidade da Instituição de geração de lucros
tributáveis suficientes para compensar os créditos tributários existentes.

(b) A movimentação dos créditos tributários no exercício findo em 31 de dezembro de 2018
pode ser demonstrada como segue:

Prejuízos
   Adições Fiscais/Base  

temporárias Negativa Total
Saldo inicial em 01/01/2018 ........................... 28.864 203.358 232.222

Constituição ................................................. 94 94
(Realização) ................................................ (6.880) (6.880)

Saldo final em 31/12/2018 .............................. 28.958 196.478 225.436

(c) Expectativa de realização
Período Expectativa de realização por período
2019 ................................................................................. 4.415
2020 ................................................................................. 19.206
2021 ................................................................................. 24.105
2022 ................................................................................. 25.507
2023 ................................................................................. 26.704
2024 ................................................................................. 28.727
2025 ................................................................................. 30.257
2026 ................................................................................. 31.600
2027 ................................................................................. 34.915
Total ............................................................................... 225.436

(d) Conciliação do imposto de renda e da contribuição social na demonstração de resultado
2018  2017

Imposto Contribuição Imposto Contribuição
de Renda Social de Renda Social

Resultado antes do imposto de renda
e da contribuição social ...................... 53.298 53.298 82.220 82.220

Juros sobre capital próprio ........................ (22.000) (22.000)

Outras Adições / (Exclusões)
permanentes ........................................ 303 303 414 (4.016)

Outras ....................................................... 303 303 414 (4.016)

Base de Cálculo ...................................... 31.601 31.601 82.634 78.204
Alíquota base ............................................. (4.740) (6.320) (12.395) (15.641)
Alíquota adicional ...................................... (3.136) (8.240)
Crédito tributário alteração alíquota CSLL (i) (2.596)
Incentivos fiscais ....................................... 260 415
Encargos (créditos) com Imposto de

Renda e Contribuição social .............. (7.616) (8.916) (20.220) (15.641)

(i) Efeito da alteração da alíquota da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido instituída pela
Lei 13.169 de 06 de outubro de 2015.

13 Transações com partes relacionadas
As operações realizadas entre partes relacionadas são divulgadas em atendimento à Resolução
BACEN nº 3.750, de 30/06/2009, e do Pronunciamento Técnico CPC 05. Essas operações são
efetuadas a valores, prazos e taxas médias usuais de mercado, vigentes nas respectivas datas, e
em condições de comutatividade.

(a) Transações com partes relacionadas
As operações entre as empresas incluídas na consolidação foram eliminadas nas demonstrações
consolidadas. Os principais saldos mantidos com partes relacionadas podem ser demonstrados
da seguinte forma:

Ativo (Passivo) Receitas (Despesas)
2018 2017 2018 2017

Aplicações Interfinanceiras de liquidez
Banco BMG S.A. ..................................................... 928.686 927.035 57.433 82.719
Outros Créditos
Banco BMG S.A. ..................................................... 21.156 18.415
Depósitos à vista
Cifra S.A. CFI ......................................................... (19) (449)
Depósitos interfinanceiros
Cifra S.A. CFI ......................................................... (650) (17.003) (613)
Outras obrigações
Banco BMG S.A. ..................................................... (1.899) (51.737)

Aos Administradores e Acionistas
BCV – Banco de Crédito e Varejo S.A.

Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras do BCV – Banco de Crédito e Varejo S.A. (“Banco”), que
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações do
resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o semestre e exercício findos
nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais
práticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do BCV – Banco de Crédito e Varejo
S.A. em 31 de dezembro de 2018 o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o
semestre e exercício findos nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil,
aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria.
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir,
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos
independentes em relação ao Banco, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no
Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal
de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas normas.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa
opinião.

Outros assuntos

Demonstração do Valor Adicionado
A Demonstração do Valor Adicionado (DVA) referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018,
elaborada sob a responsabilidade da administração do Banco, cuja apresentação está sendo efetuada
como informação suplementar pelo banco, foi submetida a procedimentos de auditoria executados em
conjunto com a nossa auditoria das demonstrações financeiras do Banco. Para a formação de nossa
opinião, avaliamos se essa demonstração está conciliada com as demonstrações financeiras e
registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios
definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 – “Demonstração do Valor Adicionado”. Em nossa
opinião, essa demonstração do valor adicionado foi adequadamente elaborada, em todos os aspectos

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e é consistente em relação
às demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório  do auditor
A administração do Banco é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório
da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da
Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o
Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante,
inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou,
de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado,
concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a
comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras
A administração do Banco é responsável pela elaboração e adequada apresentação das
demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e pelos controles internos que ela
determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da
capacidade de o Banco continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações
financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar o Banco ou cessar suas operações, ou
não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança do Banco são aqueles com responsabilidade pela supervisão do
processo de elaboração das demonstrações financeiras.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em
conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e
emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança,
mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e
internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As
distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando,
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.

Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria.
Além disso:
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras,
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de
auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente
para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é
maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos,
conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos
opinião sobre a eficácia dos controles internos do Banco.
• Avaliamos a adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis
e respectivas divulgações feitas pela administração.
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação
a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de
continuidade operacional do Banco. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar
atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações
financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório.
Todavia, eventos ou condições futuras podem levar o Banco a não mais se manter em continuidade
operacional.
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive
as divulgações e se essas demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e
os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais
deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 14 de fevereiro de 2019

PricewaterhouseCoopers Edison Arisa Pereira
Auditores Independentes Contador CRC 1SP127241/O-0
CRC 2SP0000160/O-5

(i) Outras informações
Conforme legislação em vigor em 31/12/2018, as instituições financeiras não podem conceder
empréstimos ou adiantamentos aos seus acionistas controladores, empresas coligadas,
administradores, ou parentes de seus administradores até o segundo grau. Dessa forma, não são
efetuados pelas instituições financeiras empréstimos ou adiantamentos a qualquer subsidiária,
membros do Conselho de Administração ou da Diretoria Executiva e seus familiares.

14 Gestão de riscos

Estrutura de Gerenciamento de Riscos e Capital
Os acionistas e administradores do Conglomerado BMG, do qual o Banco BCV é parte
integrante, consideram a gestão de riscos um instrumento essencial para a maximização da
eficiência no uso do capital e para a escolha das oportunidades de negócios, no sentido de obter a
melhor relação entre risco e retorno.
Por isso, com o intuito de obter sinergia no processo de gerenciamento de riscos, a gestão de
todas as Instituições do Conglomerado Financeiro é feita de forma integrada. O Banco BMG
destaca a Diretoria de Planejamento, Riscos, RI e Canais Digitais que tem por finalidade obter,
de modo consolidado, o melhor entendimento e controle dos riscos inerentes aos seus negócios.
Considerando os benefícios adquiridos por meio de uma efetiva gestão de riscos, principalmente
em melhores decisões e alta performance operacional, a Área de Riscos do Banco BMG, é uma
estrutura que trata de todas as necessidades do gerenciamento de riscos, em toda a organização,
de maneira estruturada e comum, de modo que seja possível medir, agregar e estimar o
relacionamento dessas informações em uma base corporativa.
O Conglomerado Prudencial BMG, em atendimento às melhores práticas de gerenciamento de
riscos, permanentemente tem desenvolvido políticas, sistemas e controles internos para a
mitigação de possíveis perdas decorrentes da exposição aos riscos, adequando processos e
rotinas às modalidades operacionais.

I - Risco de Crédito – As políticas de gestão de risco de crédito baseiam-se em critérios de
classificação de clientes, análise da evolução da carteira, níveis de inadimplência e taxas de
retorno. Para proteger a Financeira de perdas decorrentes de operações de crédito, o Banco
constitui provisões para perdas de crédito para cada operação, considerando a classificação do
cliente e condição de atraso da operação.

II - Risco de Liquidez – A política de gestão do risco de liquidez visa a assegurar que os riscos que
afetam a realização das estratégias e de objetivos do banco estejam continuamente avaliados.
Estabelece parâmetros mínimos de caixa a serem observados e mantidos, bem como as
ferramentas necessárias para sua gestão em cenários normais ou de crise. O acompanhamento
diário visa a mitigar possíveis descasamentos dos prazos, permitindo, se necessário, ações
corretivas.

III - Risco de Mercado – O Conglomerado Prudencial BMG emprega uma política conservadora no
gerenciamento do risco de mercado, supervisionando e controlando de forma eficaz cada fator,
para identificar e quantificar as volatilidades e correlações que venham impactar a dinâmica de
preços dos seus itens patrimoniais.

IV - Risco Operacional – O BMG adota uma postura crítica para uma gestão de risco operacional
independente, por meio da identificação e revisão dos riscos e monitoramento dos incidentes,
implementando controles que permitam a melhoria contínua dos processos, a maximização da
eficiência no uso do capital e na escolha das oportunidades de negócios.

A integra da descrição da estrutura de gerenciamento de riscos está disponibilizada no site de
Relações com Investidores (http://www.bancobmg.com.br/RI/).

DIRETORIA

CONTADORA RESPONSÁVEL

DAMIANA ABREU DA SILVA
CRC - 1SP251315/O-l

 Banco BCV S.A.
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SEXTA-FEIRA, 15 DE FEVEREIRO DE 2019

MEI SEM OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DA GFIP
Para o MEI é obrigatória a entrega da SEFIP sem movimento, referente 
ao 13º salário e RAIS negativa? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

HÁ INCIDÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) SOBRE 1/3 DAS 
FÉRIAS GOZADAS?  

Esclarecemos que não houve alteração na legislação, assim, o 1/3 
constitucional de férias gozadas durante a vigência do contrato de 
trabalho está sujeito a incidência de INSS.

TRABALHAR EM FERIADO
Funcionário que trabalha numa escala 12x36 e no dia de sua escala nor-
mal é feriado, esse feriado será pago em dobro? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

ATESTADO MÉDICO DURANTE AS FÉRIAS
Funcionário durante o gozo das férias recebe atestado de 15 dias, como 
proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO AFASTADO POR AUXÍLIO-DOENÇA, O FGTS NÃO 
ENTRA NO PERÍODO DO AFASTAMENTO?  

Esclarecemos que durante o período de afastamento por auxílio-do-
ença não relacionada ao trabalho somente haverá o recolhimento 
do FGTS nos primeiros 15 dias de afastamento, a partir do 16º dia de 
afastamento haverá a suspensão contratual e consequentemente a 
suspensão do recolhimento do FGTS.

RECEBIMENTO DO 13º SALÁRIO NO AFASTAMENTO
Durante o afastamento o 13º. Salário é suspenso? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA
Autônomo (PF) que preste serviço de mão de obra (colocar pisos) 
e emita nota avulsa pela prefeitura para um clube terá retenção de 
INSS? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

Electrocell Indústria, Comércio e Serviços de Manutenção de Equipamentos Elétricos Ltda.
CNPJ sob o n.º 04.334.872/0001-47 - NIRE 35.216.780.607

Edital de Convocação de Reunião de Sócios
Ficam convocados os sócios da Sociedade, para participarem reunião de sócios, a ser realizada em sua sede social localizada na Ave-
nida Prof. Lineu Prestes, n.º 2.242, Edifício Cietec, Cidade Universitária, SP/SP, em 22/02/19, em 1ª chamada às 10 hs com a presença 
de titulares de ¾ do capital social, e em 2ª chamada às 10:30 hs, com a presença de qualquer número de sócios, para a discussão e 
deliberação: (i) atualizar os sócios sobre a situação econômico-financeira da Sociedade; (ii) examinar as medidas tomadas pela ad-
ministração da Sociedade face às deliberações da Reunião de Sócios realizada na data de 29/10/18, em especial relativamente aos 
seguintes aspectos: (a) plano alternativo para continuidade da Sociedade, o qual deveria ser proposto pelos administradores Vollkmar Ett e 
Gerhard Ett; (b) dispensa de colaboradores, em vista da situação econômico-financeira da Sociedade; (c) revisão e/ou encerramento dos 
contratos com fornecedores, também em vista da situação econômico-financeira da Sociedade; e (d) regularização da contratação dos 
colaboradores remanescentes, em razão da exposição da Sociedade, sócios e administradores; (iii) avaliar a reformulação da estrutura 
de governança da Sociedade; e (iv) outros assuntos de interesse da Sociedade. SP/SP, 13/02/19. Giorgio Antonio Maria de Saint Seig-
ne - Administrador de Electrocell Indústria, Comércio e Serviços de Manutenção de Equipamentos Elétricos Ltda. (13, 14 e 15/02/2019)

ECOESFERA CONSTRUÇÕES SUSTENTÁVEIS LTDA.
CNPJ/MF nº 08.247.929/0001-21 - NIRE nº 35.221.873.871

REUNIÃO DE SÓCIOS - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam os Srs. Acionistas convocados para a Reunião de Sócios que se realizará no dia 20/02/2019, 
às 09:00hs, na Rua Gomes de Carvalho, 1581 - 1º andar - Cj. 109, para deliberarem sobre a 
seguinte Ordem do Dia: (i) a alteração do endereço da sede social da Sociedade, com a consequente 
alteração da Cláusula 2ª do Contrato Social da Sociedade; (ii) aumento do capital social da 
Sociedade mediante capitalização de Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital - AFAC e a 
consequente alteração da Cláusula 5ª do Contrato Social da Sociedade; e (iii) alteração do endereço 
do Diretor Emilio Della Togna Neto. 

EMILIO DELLA TOGNA NETO - Diretor

www.zukerman.com.br (11) 2184-0900INFORMAÇÕES:

LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Angélica, 1.996, 6º andar, Higienópolis, São Paulo/SP

PRESENCIAL E ON-LINE

1º LEILÃO: 26/02/2019  - 10:20h  -  2º LEILÃO: 28/02/2019  - 10:20h

EDITAL DE LEILÃO
Fábio Zukerman

Presencial e Online
condições. IMÓVEL

Obs: 
DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 26/02/2019, às 10:20 horas, e 2º Leilão dia 28/02/2019, às 10:20 horas. 

LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDOR FIDUCIANTE: DAVI DA CUNHA, 
 VÂNIA DE LIMA DA CUNHA, 

CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO 
PAGAMENTO:

DOS VALORES: 1º leilão: R$ 110.100,29 
(Cento e dez mil, cem reais e vinte nove centavos) 2º leilão: R$ 101.678,35 (Cento e um mil, seiscentos e setenta e oito reais e trinta e cinco 
centavos)

COMISSÃO DO LEILOEIRO: 

da lei. DO LEILÃO ONLINE:

OBSERVAÇÕES: 

 
. O arrematante será responsável por realizar a devida due diligence no imóvel de seu interesse para 

obter informações sobre eventuais ações, ainda que não descritas neste edital.

A mera existência de ação judicial ou decisão judicial não transitada em julgado, não enseja ao arrematante o 
direito à desistência da arrematação.

17ª VC – Capital. Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo n° 1023147-10.2015.8.26.0100. A Dra. 
Luciana Biagio Laquimia, Juíza de Direito da 17ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, Faz Saber 
a Isabel Cristina Henrique da Silva (CPF 324.384.258-14), que AMC Serviços Educacionais LTDA 
lhe ajuizou Ação Monitória, objetivando condenar a requerida ao pagamento de R$ 11.128,78 
(Fev/2015), corrigido e acrescido de encargos legais, decorrente das mensalidades do ano de 2010, 
vencidas e não pagas, do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, firmado entre as partes. 
Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a sua citação por edital, para que em 15 dias, a 
fluir após os 20 dias supra, efetue o pagamento da quantia especificada devidamente atualizada e 
efetue o pagamento de honorários advocatícios correspondentes a 5% do valor da causa, ou 
apresente embargos, nos termos do artigo 701 do CPC, sendo nomeado curador especial em caso de 
revelia (art. 257, inciso IV, do CPC). A requerida será isenta dos pagamentos de custas processuais se 
cumprir o mandado no prazo. Caso não cumpra o mandado no prazo e os embargos não forem 
opostos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 
formalidade. Será o presente, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 06 de dezembro de 2018. 

2ª VC – Reg. São Miguel Paulista. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0007630-44.2013.8.26.0005. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional V - São 
Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Eduardo Giorgetti Peres, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) MOACYR FONTES VIOTO, (CPF 229.861.508-02), que lhe foi proposta uma ação de Monitória por 
parte de AMC - Serviços Educacionais LTDA, objetivando a cobrança do valor referente ao Contrato de 
Prestação de Serviços Educacionais datado de 31/01/08.. 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 (quinze) dias, efetue o pagamento da quantia devida, bem como o pagamento de 
honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do valor atribuído a causa, hipótese em que ficará 
isento do pagamento de custas processuais ou ofereça embargos em igual prazo, sob pena de, 
decorrido prazo, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, ser constituído em título 
executivo judicial.. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 18 de janeiro de 2019. 

6ª VC – Reg. Santo Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1020473-
91.2017.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, 
Estado de São Paulo, Dr(a). LUIZ RAPHAEL NARDY LENCIONI VALDEZ, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) MARIANE MATEUS DOS SANTOS, CPF 391.722.538- 78, que lhe foi proposta uma ação 
de Monitória por parte de AMC - Serviços Educacionais LTDA, objetivando o recebimento de R$ 
9.523,62 (Abr/2017), oriundos de Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, firmado entre as 
partes relativo a mensalidades não pagas nos meses de Junho a Dezembro de 2012. 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, em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o débito, ficando isento de 
custas e honorários incidindo em 5%, ou oponha embargos. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

7ª VC – Reg. Santo Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1036019-
89.2017.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 7ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Claudia Carneiro Calbucci Renaux, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
RODRIGO SANTILLI TAVARES (CPF 319.155.428-98) que VSTP EDUCAÇÃO LTDA, lhe ajuizou uma 
ação de Execução para o recebimento de R$ 12.394,00 (Jun/2017), oriundos do Contrato de Prestação 
de Serviços Educacionais firmado entre as partes, relativos a mensalidades de Fevereiro/2016 a 
Janeiro/2017, vencidas e não pagas. 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, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 11 de janeiro de 2019. 
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