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Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1005753-70. 2018.8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 5ªVC, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de SP, Dr(a). Daniel Fabretti, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber ao Aristeu Bizerra da Silva, Brasileiro, casado, açougueiro, CPF 597.196.568-91, 
que Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de R$ 
1.711,27. referente às da taxa de conservação e melhoramentos do lote 25, da Quadra ME, do 
Loteamento Terras de Santa Cristina Gleba VII, (atualmente denominado Riviera de Santa Cristina 
XIII - Setor Marina). 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.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1036197-04. 2018.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ªVC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Carlos Eduardo Santos 
Pontes de Miranda, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Black House Comercio de Moveis Ltda, 
CNPJ 26.509.259/0001-56, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Paulista Invest 
Fomento Mercantil Ltda, referente aos cheques devolvidos e não pagos no valor de R$ 38.685,98. 
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, pague a divida, ou oponha Embargos Monitórios, sob pena de conversão 
do mandado monitório em mandado executivo, prosseguindo nos termos do artigo 513 e seguintes 
do CPC. Não sendo efetuado o pagamento, nem apresentado os embargos monitórios 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 20 dias. Processo Nº 1007210-08. 2016.8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 1ªVC, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de SP, Dr(a). Fábio Rogério Bojo 
Pellegrino, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Jandira Fátima da Silva RG Nº 13.681.320, CPF Nº 
049.633.458-11, que Momentum Empreendimentos Imobiliarios Ltda, ajuizou-lhe ação de Cobrança 
no valor de R$ 3.194,78. Referente às taxas de conservação e melhoramentos do lote 23, da 
Quadra OJ, do Loteamento Terras de Santa Cristina VII (atualmente denominado Riviera de Sta 
Cristina XIII). 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 alegados 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. Nad Mais. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 18 de outubro de 2019 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1000051-77. 2016.8.26.0278 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 3ªVC, do Foro de Itaquaquecetuba, Estado de SP, Dr(a). Sergio Ludovico Martins, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Luiz Francisco da Silva, brasileiro, solteiro, RG Nº 1.219.156, 
CPF/MF Nº 617.527.625-68, que Momentum Empreendimentos Imobiliarios Ltda, ajuizou-lhe ação 
de Cobrança no valor de R$ 1000,00. referente às da taxa de conservação e melhoramentos do lote 
26, da Quadra HJ, do Empreendimento Terras de Santa Cristina – Gleba II, (atualmente 
denominado Riviera de Santa Cristina II ). Estando o réu 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 alegados na inicial. Ficando advertido de que Será nomeado 
curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. 

Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 1001772-79. 2017.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 22ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Tom Alexandre Brandão, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber ao Corré AGT Comercial Eirelli ME, em nome do representante legal Zheng WU 
(CPF 176.552.188- 20), que Asics Corporation e Asics Brasil Distribuição e Comércio de Artigos 
Esportivos Ltda, ajuizaram ação Ordinária em Geral c/c Pedido de Reparação Perdas de Danos 
Materiais e Morais, pois o requerido esta reproduzindo suas marcas ASICS e variações, para 
assinalar produtos falsificados. Objetivam indenização por danos materiais e morais pelos prejuízos. 
E, estando em termos, foi def. a citação do requerido por edital, para que Contestem a presente ação 
no prazo supra, sob pena de serem aceitos como verdadeiros os fatos na inicial. Ficando advertido 
de que Será nomeado curador especial em caso de revelia. Será este edital afixado e publicado na 
forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 11 de outubro de 2019. 

Edital de Intimação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 0083136-56. 2018.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 1ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Denise Cavalcante Fortes Martins, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Ana Carolina Gonçalves Ignacio, RG 440471746, CPF 
326.726.368-93, com endereço à Rua Carlos Pedrell, 207, Parque Ipe, CEP 05571-050, São Paulo 
- SP que por este Juízo, tramita de um incidente de Cumprimento de Sentença, movida União Social 
Camiliana, extraído dos autos 0166739-37.2012.8.26.0100. Encontrando-se o réu em lugar incerto 
e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, 
para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
pague a quantia de R$ 22.342,54, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor 
do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). 
Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período 
acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o 
executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Intimação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 0007238-03. 2019.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 3ªVC, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de SP, Dr(a). Lidia Regina Rodrigues 
Monteiro Cabrini, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Diego dias Mata, RG Nº 29.965.013-3, CPF Nº 
332.148.898-18, que União Social Camiliana, lhe ajuizou ação de Cumprimento de Sentença, 
alegando em síntese: foi deferida a sua INTIMAÇÃO por edital para que efetue o pagamento do valor 
de R$ 3.860,11, 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 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. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 09 de setembro de 2019 

Edital de Citação–Prazo 20 dias. Proc.1000679-87.2017.8.26.0001.A Drª Cinthia Elias de Almeida, 
Juíza de Direito da 2ºVC do Foro Regional de Santana – S/P. Faz Saber a Flora Bozzetto Bellinatti, 
brasileira, casada, aposentada, RG Nº 19221753, CPF/MF Nº 351.373. 498-01, que Momentum 
Empreendimentos Imobiliarios Ltda, ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de R$ 5.061,57. 
referente  às  da taxa de conservação e melhoramentos do lote 05, da Quadra DK, do Loteamento 
Terras de Santa Cristina – Gleba VI, (atualmente denominado Riviera De Santa Cristina XIII – Setor 
Iate).   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 
alegados na inicial. Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de revelia. 
Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Agosto, 19 de Agosto de 2019. 

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0030109-27. 2019.8.26.0100 O MM. Juiz de 
Direito da 42ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr. André Augusto Salvador Bezerra, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a Anna Dalva Florentino Nagamitsu CPF Nº 259.950.488-05, que 
Momentum Empreendi Mentos Imobiliários Ltda, alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação 
por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 24.174,87 (Atualizado Maio/2019). Nos 
termos do art 513, § 2º, IV, do CPC, uma vez que foi citado na forma do art. 256 da mesma lei, a 
pagar o valor fixado no julgado da ação em epígrafe, no prazo de 15 (quinze) dias." e ciente(s) de 
que, nos termos da decisão, findo o prazo acima fixado, haverá multa e honorários de advogado, 
ambos de 10% sobre o valor do débito e, a requerimento do credor, expedição de mandado de 
penhora e avaliação (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Para que produza seus 
regulares efeitos de direito, é expedido o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 17 de junho de 2019. 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0011442-62. 2012.8.26.0609 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ªVC, do Foro de Taboão da Serra, Estado de SP, Dr(a). Ruslaine Romano, na forma da 
Lei, Faz Saber a Karen Sakai Sardinha que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte da 
União Social Camiliana, alegando em síntese não foi cumprido o contrato de prestação de serviços 
educacionais firmado entre as partes no valor de R$ 9.971,88 (a ser corrigido até o efetivo 
pagamento). Encontrandose ela 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 (art. 702 do 
NCPC), que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a importância demandada, ou 
ofereça embargos monitórios. Fica advertida de que, se pago o valor, ficará isenta de custas 
processuais; se não oferecidos os embargos, caso em que lhe será nomeado curador especial, ou 
rejeitados os embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial, prosseguindo-se 
o processo em observância ao disposto no Título II do Livro I da a Parte Especial, no que for cabível. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado 
nesta cidade de Taboão da Serra, aos 21 de outubro de 2019 

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0037352-59. 2018.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 6ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Luiz Raphael Nardy 
Lencioni Valdez, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Maria de Lourdes Ferreira, CPF 171.437.578-
10, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Momentum 
Empreendimentos Imobiliários Ltda. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos 
termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo 
de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de 
19.552,30 (em outubro/2018), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do 
débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). 
Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período 
acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o 
executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 16 de janeiro de 2019 

Edital de Citação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 1101496-95. 2013.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 33ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Douglas Iecco Ravacci, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a(o) Rogério Alves Dos Santos, Brasileiro, Casado, RG 26.517.508-2, CPF 
088.573.478-50, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Sumário por parte de Momentum 
Empreendimentos Imobiliários Ltda, alegando em síntese: cobrança no valor de R$ 7.022,20, 
referente às da taxa de conservação e melhoramentos do lote 02, da Quadra BW, do Loteamento 
Ninho Verde – Gleba II, em 06/01/1989. 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.  

Edital de Citação Prazo 20 dias. Proc. 1013230-62. 2018. 8.26. 0002. A Drª. Claudia Carneiro 
Calbucci Renaux, Juíza de Direito da 7ºVC do Foro Regional de Santo Amaro – S/P. Faz Saber a 
Maria Conceicao Vieira Batista, CPF/MF Nº 089.965.068-69, RG Nº 22666106, que Momentum 
Empreendimentos Imobiliarios Ltda, ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de R$ 572,45, referente 
às taxas de conservação e melhoramentos do lote 01, da Quadra AI, do Loteamento Terras de Santa 
Cristina – Gleba V. 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 alegados na inicial. Ficando advertida de que será nomeado curador especial 
em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. SP, 18/12/2019.  

Processo nº: 1001704-63.2016.8.26.0586: Procedimento Comum Indenização por Dano Material 
Requerente: Concessionaria de Rodovias do Oeste de SP Via Oeste S/A, move contra Hélio Begue 
to Ferreira,  já citado e Adriano de Brito de Souza, CPF/Nº 004.259.731-58. Edital de Citação: Prazo 
20 dias, expedido nos autos da Ação da Indenizatória por dano material. O Dr. Diego Ferreira 
Mendes, Juiz de Direito da 2ªVC da Comarca de São Roque-SP, na forma da lei. Faz saber ao, réu, 
ausente, incerto, de paradeiro desconhecido, que na respectiva vara e cartório, tramita os autos da 
indenização por danos materiais que a Concessionária da Rodovia do Oeste move contra sí, por 
conta dos danos que lhe foram causados em decorrência do acidente que ocorreu dia 18/11/2013, 
por volta das 23h10min, ao atingir o KM 06+200m, da SPA 091/270, sentido sul, o segundo reque 
rido conduzindo veículo marca Scania/R124, GA4X2NZ400 ano 2002 cor Azul, placas ATP 20 53, 
chassi 9BSR4X2A023535543, de propriedade do primeiro requerido, quando, na altura do Km 06 + 
200m quando segundo informações colhidas no local do acidente, ao adentrar a curva de alça de 
acesso, a carga pendeu, momentos em que perdeu o controle do veículo, ocasionando assim o 
tombamento, danificando o patrimônio público sob concessão. Mediante o acidente ocorrido foi lavra 
do o respectivo Boletim de Ocorrência nº 18810- 510. O Requerente também alocou pessoal capaci 
tado 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$ 
4.397,30, 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..  

Edital de Citação Prazo 20 Dias  Proc. 1103727-90. 2016. 8.26.0100. A Drª. Flavia Poyares 
Miranda, Juíza de Direito da 28ª VC do Foro da Capital, Faz saber ao corréu Criações Donny, CNPJ 
n.º 18.103.168/0001-98, que Adidas AG e Outros ajuizaram ação Ordinária em Geral c/c Pedido de 
Reparação Perdas de Danos Materiais e Morais, pois a requerida esta reproduzindo suas marcas 
Adidas e variações, para assinalar produtos falsificados. Objetivam indenização por danos materiais 
e morais pelos prejuízos. E, estando em termos, foi deferida a citação dos requeridos por edital, para 
que Contestem a presente ação no prazo supra, sob pena de serem aceitos como verdadeiros os 
fatos na inicial. Será este edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais 

Edital de Citação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 1001624-76. 2019.8.26.0010 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ªVC, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de SP, Dr(a). Cristiane Vieira, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a Maria Martins Teixeira, brasileira, separada, aposentada, RG Nº 8458681, 
CPF/MF Nº 698.602.038-49, que Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, ajuizou-lhe ação 
de Cobrança no valor de R$ 1.657,55, referente às da taxa de conservação e melhoramentos do lote 
22, da Quadra AI, do Loteamento Santa Cristina - VI (atualmente denominado Riviera de Sta. 
Cristina XIII Setor Iate). 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 alegados na inicial. Ficando advertida de que será nomeado curador especial 
em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 13 de janeiro de 2020 

Intimação Prazo 20 dias. Proc.0006886-76.2018.8.26.0004.O Dr. Carlos Bortoletto Schmitt, Juiz de  
Direito da  2ªVC do Foro Regional da lapa–S/P,  Faz Saber a  Alessandra Matias de Oliveira 
Fiqueiredo, RG Nº 29.240.043-3,  CPF Nº 324.223.978-40, que União Social Camiliana, alegando 
em síntese: foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 
25.609,41, 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 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. São Paulo 25 de Junho de 2019. 

Edital De Citação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 1001473-34. 2018.8.26.0564 O MM. Juiz de 
Direito da 5ªVC, do Foro de São Bernardo do Campo, Estado de SP, Dr. Carlo Mazza Britto Melfi, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a Maria Simone Dos Santos Correa, RG 535894375, CPF 
017.113.153-38, que União Social Camiliana ajuizou-lhe ação Monitória no valor de R$ 15.248,48, 
referente ao contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes e não foi 
cumprido. 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 alegados na inicial. Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de 
revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais 

Edital de Citação Prazo 30 dias. Processo Nº 1007489-57.2019. 8.26.0438 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 1ªVara, do Foro de Penápolis, Estado de SP, Dr(a). Marcelo Yukio Misaka, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a João Carlos Soares Junior, RG 4346300 93, CPF 368.538.978-54, Nascido/ 
Nascida 09/04/1988, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial requerida 
por Jn Fomento Mercantil Ltda Epp., constando da inicial que o débito importa em R$ 14.345,12, até 
o mês de agosto/2019. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido foi determinada a sua 
Citação, por edital, para que, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de penhora e avaliação, na forma 
eventualmente requerida pelo exequente na inicial, com fixação dos honorários advocatícios em 
10% do valor do debito, que ficarão reduzidos a metade se cumprida a obrigação no referido prazo. 
O prazo para N embarbos e de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
independentemente de seguro o juízo. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, 
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado no local de 
costume e publicado pela imprensa na forma da lei. 

Edital de Citação Prazo de 20 Dias. Processo Nº 1002291-47.2014.8.26.0007. O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 3ª VC, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de SP, Dr(a). Celso Maziteli Neto, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Benedito Alcides de Oliveira, RG Nº 16.999.119, CPF Nº131. 
579.958-80, que Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, ajuizou-lhe ação de Cobrança no 
valor de R$ 9.279,43, referente às da taxa de conservação do lote 09, da Quadra AR, do 
Empreendimento Terras de Santa Cristina III. Estando o réu 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 alegados 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. 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Proc. Nº 1005653-97. 2016.8.26.0068 A MM. Juíza de Direito 
da 4ªVC, do Foro de Barueri, Estado de SP,Dra. Renata Bittencourt Couto da Costa, na forma da Lei 
etc.Faz Saber a Victor João Quibemba, Angolano Solteiro, Economista, RG RNE V13.7482-1, CPF 
213.536.908-06, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Conces 
sionária do Rodoanel Oeste S.A.,alegando em síntese: por conta dos danos que lhe foram causados 
em decorrência do acidente que ocorreu dia 06/04/2013, por volta das 06h00min, ao atingir o KM 16 
+200m,da SP–021, sentido norte, o requerido conduzindo veículo Marca 1/Audi S6 5.2FSI, cor prata 
ano 2010, placas ETZ-1301,chassi WAUBND4F0BN006013, quando segundo informações por ele 
prestadas, após aquaplanar, perdeu o controle do veículo, colidindo contra as defensas metálicas, 
danificando o patrimônio público sob concessão. Mediante o acidente ocorrido foi lavrado o respecti 
vo Boletim de Ocorrência nº 15275-540/2014. O Requerente 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$ 
3.014,59. Encontrandose 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.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1018666-16. 2016.8.26.0602 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ª VC, do Foro de Sorocaba, Estado de SP, Dr(a). Danilo Fadel de Castro, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a(o) P H Com. Imp. Exp. de Metais Eireli -EPP,  na pessoa de seu representante 
Pedro Hellmeister Neto, CNPJ 13.930.419/0001-94, com endereço à Rua Professor Luiz Amaral 
Wagner, 37, Alem Ponte, CEP 18013-330, Sorocaba - SP, que lhe foi proposta uma ação de Proce 
dimento Comum Cível por parte de Metalur Brasil Indústria e Comércio de Metais Ltda., alegando 
em síntese: que as partes mantiveram relação comercial que perdurou até dezembro de 2015 e ter o 
réu enviado quatro títulos em nome da autora a protesto, sem observar a compensação entre déb to  
e créditos ajustada previamente entre as partes. Por entender ser credora de valores junto à ré, 
deixou de pagar alguns boletos, como forma de compensação. Valor da causa R$ 58.044,32. 
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 Sorocaba, aos 13/01/2020.  

Edital de Citação Prazo 20 dias Proc. 0196626-71.2009.8.26.0100. A Drª. Paula Regina Schempf 
Cattan,  Juíza de Direito da 1ªVC do Foro da Capital, Faz saber  a Cheison Moura Souza, CPF/MF 
N: 029.066.526-00, que Adidas AG E Outros ajuizaram ação Ordinária em Geral c/c Pedido de 
Reparação Perdas de Danos Materiais e Morais, pois a requerida esta reproduzindo suas marcas 
Adidas e variações, para assinalar produtos falsificados. Objetivam indenização por danos materiais 
e morais pelos prejuízos. E, estando  o requerido em lugar incerto e nao sabido, foi deferida a 
citação dos requeridos por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, ofereça resposta, 
sob pena de serem aceitos como verdadeiros os fatos na inicial. Será este edital afixado e publicado 
na forma da lei. São Paulo, 06 de Novembro de 2019 

Edital de Citação Prazo 20 dias. Proc. 0081110-95.2012.8.26.0100  A Drª. Paula Regina Schempf 
Cattan, Juíza de Direito da 1ºVC do Foro da Capital– S/P. Faz Saber a Omar Muradi, RG Nº 17150 
619, CPF/MF Nº 254.406.088-34, que Momentum Empreendimentos Imobiliarios Ltda, ajuizou-lhe 
ação de Cobrança no valor de R$  25.957,96. Referente  às  da taxa de conservação e   
melhoramento do lote 12, da Quadra BZ, do Loteamento Terrras de Santa Cristina–V.   Estando o 
réu 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 alegados na inicial. 
Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e 
publicado na forma da lei. Nada Mais. São Paulo, 16 de Dezembro de 2019 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0004679-22. 2019.8.26.0020 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 1ªVC, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de SP, Dr(a). Flavia Bezerra 
Tone Xavier, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Douglas da Silva Vasconcelos, Brasileiro, RG 
282799904, CPF 216.366.098-21, com endereço à Rua do Passeio, 42, PAV 2 AO 11, Centro, CEP 
20021-290, Rio de Janeiro - RJ, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por 
parte de União Social Camiliana, alegando em síntese: foi deferida a sua intimação por edital para 
que efetue o pagamento do valor de R$ 11.441,15, 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 de 10%(art. 513, § 2º, IV, do NCPC), podendo oferecer impugnação no prazo de 15 dias. 
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 22 de novembro de 2019 

Edital de Citação, Processo Físico Nº 0013618-20.2012.8.26.0510. Classe Execução de Títulos 
Extrajudicial – Nota Promissória. Exequente: Redfactor Factoring e Fomento Comercial S/A, 
Executado: JGF Comércio de Pidos e Revestimentos Ltda-me. Edital de Citação, prazo de 30 dias. 
Processo Nº 0013618-20.2012.8.26.0510. O(A) MM. Juiz de Direito da 2ºVC, do Foro de Rio Claro, 
Estado de SP. Dr(a) Joelis Fonseca, na forma da lei, etc. Faz saber a(a) JGF Comercio de Pisos e 
Revestimentos Ltda ME, CNPJ 08.233.555/0001-95, na pessoa de seu representante legal, que lhe 
foi proposta uma ação de de Execução de Título Extrajudicial por parte de Redfactor Factoring e 
Fomento Comercial S/A, CNPJ 67.915.785/0001-01, alegando em síntese: que é credora dos 
executados da importância de R$ 215.086,15, Em 20/08/ 2012 (atualizável á época do pagamento) 
representado pelo saldo de nota promissória e que,  sem qualquer justificativa, restou inadimpli d a. 
Valor da nota promoissória (R$ 2.500,00), vencimento á vista, emitida em 21. 05.2010 (fls, 29 dos 
autos). Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por 
Edital, com o prazo de 30(trinta) dias, pelo qual fica citado da ação, para pagamento, em três (03) 
dias, sob débito apresentado, ou seja, R$ 215.086,15 (duzentos e quinze mil, oienta e seis reais e 
quinze centavos) em 20/08/2012 (atualizável á epoca do pagamento), e seus  devidos acréscimos 
legais, sob pena de penhora em tantos bens quantos bastarem para a quarantia do débito, podendo, 
ainda, oferecer embargos no prazo de quinze (15) dias, ficando fixos os honorários advocatícios em 
10% (dez por cento) sobre o débito e, e, caso de pagamento ao prazo assinado, a verba honorária 
será reduzida pela metade. No prazo de embargos, rexonhe cendo o crédito do exequente, o 
executado, comprovando o depósito de 30% do valor em execução, inclusive custas e honorários, 
poderá requerer o pagamento do restante em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de 
correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao Mês, o não pagamento de qualquer das 
prestações implicará no vencimento das subsequentes e o prosseguimento do processo, imposta ao 
executado a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações não paga, vedada a 
oposição de embargos. Referido edital será publicado e afixado na forma da lei. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel, em caso em que lhe 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 Rio Claro, aos 19 de Agostode 2019 

Edital de Intimação – Prazo 20 dias. Proc. 0063426-16.2019.8.26.0100.  O Dr. SANG DUK KIM, 
Juiz de Direito da  7ª VC do Foro da Capital– S/P.  Faz Saber a   Bianca Boemer Fabbri RG Nº 
32.241.361-8, CPF Nº 334.695.948.13, que União Social Camiliana, lhe ajuizou ação de 
Cumprimento de Sentença, alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação por edital para que 
efetue o pagamento do valor de R$ 13.564,76 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 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 11 de Dezembro de 2019 

Edital de Citação Prazo 20 dias. Proc. 0216284-13.2011.8.26.0100. O (A) MM. Juiz (a) de direito da 
31ºVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a)Mariana de Souza Neves Salinas, na forma da lei, 
etc. Faz saber  a(o) Juscelino Duarte de Oliveira, RG MG Nº 16.150.294, CPF/MF Nº 083.652.736 -
40, que  V.A–RS,  C. E. A. E. S/A  ajuizaram ação Ordinária em Geral c/c Pedido de Reparação Per 
das de Danos Materiais e Morais pelos motivos especificado nos autos. Objetivam indenização por 
danos materiais e morais pelos prejuízos. Estando os requeridos 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 alegados na inicial. Ficando advertido de que Será 
nomeado curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e pub. na forma da lei.  

Edital de Intimação Prazo de Prazo do Edital 20 dias. Processo Nº 0011815-24.2019.8.26.0100 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Rodrigo Ramos, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) a Amaro Ferreira Dos Santos, CPF/MF SOB Nº 722.041.417-
04, 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$31.693,05, 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 presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado 
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 17 de janeiro de 2020. 

BRASLACRES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LACRES LTDA - EPP.  CNPJ
17.066.073/0001-89, situada à Rua Porto Alegre, nº 131 - Jardim Santa Marta,
Santana de Parnaíba, torna público que recebeu junto a Prefeitura de Santana de
Parnaíba, através do processo n° 426.985 - OS 122.972/19, Licença Prévia de Insta-
lação e Operação (LPIO) nº 045/20, para a atividade de Fabricação de de embalagens
de material plástico (Lacres em PVC), emitida em 03/01/2020 a título precário com
validade até 03/07/2020.

MARUBENI BRASIL S.A.
CNPJ (MF) n° 60.884.756/0001-72 - NIRE n° 35.300.028.180

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 18.12.2019
Local, Hora e Data - Na sede da Companhia localizada na Avenida Paulista, n° 854, 12° andar, Bela Vista, 
São Paulo - SP, às 10h00 no dia 18 de dezembro de 2019, reuniram-se os acionistas. Convocação e 
Presenças: Dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, parágrafo 4°, da Lei 6.404/76 em razão 
da presença de Acionistas representando a totalidade do Capital Social, conforme assinaturas lançadas 
na presente Ata e no Livro de Presença dos Acionistas. Composição da Mesa - Presidente Sr. Tadaaki 
Kurakake; e Secretário - Sr. Tatsuya Taguchi. Ordem do dia: Deliberar acerca de: l) a nomeação dos 
Srs. Kuniaki Muraki, Nozomu Tsuji e Michiaki Kimura ao cargo de Diretores da Companhia; II) a 
renúncia da Sra. Akiko Yogo ao cargo de Diretora da Companhia. Deliberações: Após discussão da 
matéria da ordem do dia, as Acionistas aprovaram, por unanimidade de votos, l) a nomeação do Sr. 
Kuniaki Muraki, de nacionalidade japonesa, portador do Passaporte n° TSI 533112, expedido pelo 
Governo Japonês, RNM n° F219204L, inscrito no CPF sob o n° 243.414.358-09, com endereço comercial 
na Avenida Paulista, n° 854, 12° andar, Bela Vista, São Paulo - SP, para o cargo de Diretor, junto à 
matriz em São Paulo/SP; do Sr. Nozomu Tsuji, de nacionalidade japonesa, portador do Passaporte n° 
TK4007327, expedido pelo Governo Japonês, RNM n° V421306G, inscrito no CPF sob o n° 231.755.048-
09, com endereço comercial na Avenida Paulista, n° 854, 12° andar, Bela Vista, São Paulo - SP, para o 
cargo de Diretor, junto à matriz em São Paulo/SP; e do Sr. Michiaki Kimura, de nacionalidade japonesa, 
portador do Passaporte n° TS4243493, expedido pelo Governo Japonês, RNM n° F2160047, inscrito no 
CPF sob o n° 243.434.388-05, com endereço comercial na Avenida Paulista, n° 854, 12° andar, Bela 
Vista, São Paulo - SP, ressalvando-se que as efetivas nomeações e as posses dos indicados aos referidos 
cargos encontram-se condicionadas à liberação de Autorização de Residência pela Coordenação Geral 
de Imigração e obtenção do respectivo visto consular, nos termos da legislação vigente; e II) a aceitação 
da renúncia da Sr. Akiko Yogo ao cargo de Diretora da Companhia a partir da data de 16/09/2019, fazendo 
constar em ata o agradecimento do Sr. Presidente por seus préstimos à companhia. Encerramento - Nada 
mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário para a lavratura da presente 
ata, no livro próprio, a qual foi lida, aprovada, e assinada por todos os presentes. Mesa: Tadaaki Kurakake 
- Presidente da mesa; Tatsuya Taguchi - Secretário da mesa. Acionistas: Marubeni Corporation 
- p/p Tadaaki Kurakake; Tadaaki Kurakake. JUCESP sob n° 63.492/20-9 em sessão de 31/01/2020.

Fair Corretora de Câmbio S.A.
CNPJ nº 32.648.370/0001-26 - NIRE 35300313755

Extrato da Ata da Assembléia Geral 
Extraordinária de 27.11.2019

Data, hora, local: 27.11.2019, 16h. Sede Social, 
Alameda Santos, 1800 - 9º andar - São Paulo-SP. 
Presença: Representantes da única acionista. Mesa: 
Presidente: Caio Augusto Bastos Lucchesi. Secretário: 
José Lavia. Deliberações aprovadas: a autorização 
para que sejam fi rmadas procurações com o objetivo de 
conceder poderes de representação em relação a Fair 
Corretora de Câmbio S.A., na compra e venda de 
moeda, bem como o que mais se fi zer necessário para 
concretizações das operações realizadas perante as 
instituições bancárias, em especial, junto ao Banco Itaú 
Unibanco S.A.. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 
27.11.2019. Caio Augusto Bastos Lucchesi - 
Presidente, José Lavia - Secretário. Acionista: Fair 
Participações S.A.. Caio Augusto Bastos Lucchesi e José 
Lavia - Diretores. JUCESP nº 630.258/19-3 em 
06.12.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Ecogen Brasil Soluções Energéticas S.A.
CNPJ 05.401.842/0001-79 - NIRE 35.300.384.954

Ata de Assembleia Geral Extraordinária. Data e horário: às 14h do dia 30/12/19. Local: sede social, na 
Avenida das Nações Unidas, 14.171, 11º andar, conjuntos 1102 e 1103, Brooklin Novo/SP. Mesa: Presidente: 
Sr. Ryo Miyajima; e Secretária: Sra. Gabriela de Magalhães Gabriel Doubek. Presença: Mitsui & Co. Ltd. 
(“Mitsui&Co”) e Mitsui Gás e Energia do Brasil Ltda. (“MGEB”), acionistas representando a totalidade do 
capital social da Ecogen Brasil Soluções Energéticas S.A. (“Companhia”). Convocação: dispensada a com-
provação da convocação prévia pela imprensa, bem como a publicação dos avisos de que trata o artigo 
133 da Lei 6.404/76, de acordo com o facultado pelo § 4º do artigo 124 e pelo § 4º do artigo 133 da referida 
lei. Ordem do dia: deliberar sobre (i) a renúncia do Sr. Nelson da Silva Cardoso de Oliveira do cargo de 
membro do Conselho de Administração. Deliberações tomadas por unanimidade: os seguintes assuntos 
foram aprovados por deliberação unânime dos acionistas: (i) a aprovação da renúncia do Sr. Nelson da 
Silva Cardoso de Oliveira, brasileiro, casado, engenheiro, RG 17.541.881-0 SSP/SP e CPF 131.262.138-98, 
com escritório na Cidade de São Paulo/SP,  na Avenida das Nações Unidas, 14.171, 11º andar, do cargo de 
membro do Conselho de Administração da Companhia. Os membros presentes na reunião agradecem toda 
a colaboração e o trabalho do Sr. Nelson da Silva Cardoso de Oliveira  durante seu mandato.  Lavratura e 
Leitura da Ata: Foram encerrados os trabalhos e suspensa a assembleia pelo tempo necessário à lavratura 
desta ata. Reaberta a sessão, foi a ata lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada, 
em três vias de igual forma e teor, para um só efeito. SP, 30/12/19. (aa) Ryo Miyajima - Presidente da Mesa; 
Sra. Gabriela de Magalhães Gabriel Doubek - Secretária de Mesa. Acionistas Presentes: Mitsui & Co., Ltd, 
por seu procurador, Sr. Ryo Miyajima e Mitsui Gás e Energia do Brasil Ltda., por seus Diretores Sr. Taira 
Nozaki, Diretor Presidente e, Sr. Hiroshi Fujikawa, Diretor Financeiro. Jucesp nº 62.836/20-1 em 30/01/2020.

O Indicador de Con-
fiança do Consumi-
dor mensurado pela 

Confederação Nacional de 
Dirigentes Lojistas (CNDL) 
e pelo Serviço de Proteção 
ao Crédito (SPC Brasil) en-
cerrou o ano de 2019 com 
47,0 pontos. 

A escala do indicador varia 
de zero a 100, sendo que 
quanto maior o número, mais 
confiantes estão os consu-
midores. O dado alcançado 
no último mês de dezembro 
supera os 45,8 pontos ob-
servados no mesmo período 
de 2018. Já com relação a 
novembro de 2019, o número 
ficou praticamente estável 
(47,2 pontos). A percepção 
geral dos consumidores, tan-
to sobre a sua vida financeira 
quanto com a economia, per-
manece negativa, mas em um 
nível pouco mais otimista do 
que em períodos anteriores. 

Em cada dez brasileiros, 

Consumidores estão em nível pouco mais otimista do que em 
períodos anteriores.

Confiança do Consumidor 
encerra 2019 com 47,0 pontos

Ainda que não tenha deslanchado, a percepção dos consumidores brasileiros sobre o ambiente 
macroeconômico tem apresentado melhoras
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ão a condição como ‘boa’. A 
notícia positiva é que o per-
centual dos que avaliam a si-
tuação como ‘regular’ (47%) 
supera os que consideram 
a própria vida financeira 
‘ruim’ (38%), que diminuiu 
dois pontos percentuais em 
12 meses.

Na avaliação da econo-
mista-chefe do SPC Brasil, 
Marcela Kawauti, a melhora 
gradual da percepção dos 
consumidores é resultado da 
reação econômica do país, 
mas como essa evolução se 
dá a passos lentos, a per-
cepção dos consumidores 
também cresce a um ritmo 
devagar e cauteloso. “Espe-
ra-se que com um cenário 
econômico mais estável, o 
brasileiro encontre razões 
para voltar ao consumo de 
forma mais confiante e co-
mece a pagar suas dívidas”, 
avalia a economista (AI/
CNDL/SPCBrasil).

seis (62%) avaliam como 
‘ruim’ o atual momento 
econômico do país - há um 
ano, esse número era 10 
pontos percentuais mais 
alto, alcançando 72% dos 
entrevistados. Já o percen-
tual de brasileiros que con-

sideram ‘bom’ o momento 
econômico atual avançou 
de 2% para 7%, um número 
ainda pequeno.  Outros 30% 
consideram regular.

Observando a própria 
vida financeira, apenas 14% 
dos consumidores avaliam 
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