
Medidas transitórias 
emergenciais ante 

a pandemia

Atualmente, tramita 
perante a Câmara dos 
Deputados o Projeto 
de Lei – PL 1.397/20, 
com medidas de 
caráter emergencial 
e alterações na Lei 
de Recuperação 
Judicial e Falência, 
cujo principal 
objetivo é minimizar 
o impacto econômico 
da pandemia causada 
pelo Coronavírus

As medidas propos-
tas terão caráter 
transitório, até 31 

de dezembro de 2020, ou 
enquanto perdurar o estado 
de calamidade pública, e 
englobam qualquer pessoa 
natural ou jurídica que exer-
ça atividade econômica, o 
que significa que, também, 
pode beneficiar as pessoas 
físicas enquadradas como 
agentes econômicos.

O projeto, ainda em fase 
de análise e aprovação, bus-
ca estabelecer um sistema 
de prevenção à insolvência, 
na medida em que suspen-
de, por 60 dias, a contar da 
vigência da lei, ações judi-
ciais de natureza executiva 
e a decretação de falência.

De acordo com o PL 
1.397/20, não haverá excus-
são de garantias, cobrança 
de multas, despejo por falta 
de pagamento e resolução 
unilateral de contratos 
bilaterais (válido para obri-
gações posteriores a 20 de 
março de 2020). A saída que 
deverá ser buscada pelos 
credores/devedores deverá 
ser extrajudicial, por meio 
de negociações diretas, 
levando em consideração 
o cenário econômico-finan-
ceiro do país.

Além disso, caso o fa-
turamento do agente seja 
reduzido em mais de 30%, 
comparado com a média 
do último trimestre cor-
respondente a atividade 
no exercício anterior, po-
derá ser requerida, judi-
cialmente, a Negociação 
Preventiva. 

Com a Negociação Pre-
ventiva, o agente eco-
nômico será beneficiado 
com nova suspensão, por 
mais 60 dias, a fim de que 
as tratativas em acordos 
possam ser instauradas e 
acompanhadas pelo Ma-
gistrado.

Durante esse período, 
enquanto vigorar a negocia-
ção, o devedor ainda poderá 
celebrar contratos de finan-
ciamentos para custear sua 
reestruturação. Ao final, 
com o encerramento do 
prazo de 60 dias, o reque-
rente terá dois resultados 
possíveis: o acordo ou a 
possibilidade de requerer 
Recuperação Judicial.

Referido procedimento 
de Negociação Preventiva, 
que poderá ser requerido 
uma única vez, busca ofe-
recer uma chance para que 
o devedor não seja engolido 
pela crise pandêmica e pos-
sa solucionar seu problema 
de maneira simples, recolo-

cando-se com a retomada 
da economia.

O PL 1.397/20 também 
beneficia as empresas que 
já se encontram em regime 
de recuperação judicial, 
implementando altera-
ções provisórias na Lei nº 
11.101/05.

Dentre elas, a proposta 
prevê que (i) as obrigações 
previstas nos planos de re-
cuperação judicial ou extra-
judicial já homologados não 
serão exigíveis pelo prazo 
de 120 (cento e vinte) dias; 
(ii) o descumprimento do 
plano não poderá acarretar 
a convolação da recupera-
ção judicial em falência.

Além disso, ainda que 
tenha sido homologado o 
plano da recuperação judi-
cial, poderá ser apresenta-
da uma nova proposta, com 
a redução do quórum para 
sua aprovação, de 3/5 dos 
credores envolvidos para 
maioria simples.

O texto prevê, inclusive, 
regras específicas para mi-
croempresas e empresas de 
pequeno porte, com plano 
especial de recuperação 
judicial, possibilitando a 
inclusão de todos os cré-
ditos existentes na data 
do pedido, ressalvados 
os créditos não sujeitos à 
recuperação judicial, com 
parcelamento em até 60 
parcelas mensais, prazo, 
este, que é, atualmente, de 
36 meses.

Resta claro que o intuito 
do PL 1.397/20 é evitar a 
deterioração dos agentes 
de mercado e o efeito do-
minó de insolvência de em-
presas. Por óbvio, referidas 
alterações, caso aprovadas, 
causarão grande impacto 
nos agentes econômicos.

É necessário lembrar 
que, ainda que a intenção 
seja favorecer o cenário 
econômico, as medidas 
concedem inúmeros be-
nefícios aos devedores em 
detrimento dos credores, 
que também enfrentam di-
ficuldades financeiras, po-
rém, que, também, poderão 
se socorrer aos benefícios 
emergenciais dispostos no 
PL 1.397/20.

O projeto foi encaminha-
do, em 24 de abril de 2020, 
à mesa das Comissões de 
Desenvolvimento Econô-
mico, Indústria, Comércio 
e Serviços; Finanças e 
Tributação e Constituição 
e Justiça e de Cidadania 
para apreciação conclusiva.

Espera-se, portanto que, 
caso aprovado, seja coeren-
te e socorra as empresas 
de forma rápida e eficaz, 
reduzindo os impactos da 
crise que todos já estão 
enfrentando diariamente, 
sem transferir de maneira 
desproporcional aos credo-
res os impactos negativos 
da pandemia.
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Relatório da Diretoria

Balanço Patrimonial Encerrado em 31 de Dezembro de 2019 e 2018
Ativo       31.12.2019       31.12.2018
Circulante 43.773.862,76 8.202.571,15

Caixa 2.345,56 2.889,02
Bancos Conta Movimento 938.780,76 3.510,19
Títulos e Valores Mobiliários 42.827.689,95 8.195.251,09
Imposto a Compensar 5.046,49 920,85

Não Circulante 87.937.653,75 136.260.166,06
Investimentos 87.723.465,68 135.856.399,23
Imobilizado Liquido 214.188,07 403.766,83

Total do Ativo 131.711.516,51 144.462.737,21

Passivo       31.12.2019       31.12.2018
Circulante 7.476,95 788.612,81

Obrigações Tributárias 7.384,70 7.965,81
Retenções Tributárias 92,25 -
Fornecedores - 747,00
Obrigações a Pagar - 779.900,00

Não Circulante 1.323.946,33 112.018,27
Obrigações a Pagar 779.900,00 -
Receita Diferidas sobre
  Aplicações Financeiras 544.046,33 112.018,27

Patrimônio Líquido 130.380.093,23 143.562.106,13
Capital Social 49.196.590,00 49.196.590,00
Adiantamento para Futuro
  Aumento de Capital Social 53.367.522,80 57.531.652,80
Reserva de Lucros 36.833.863,33 41.120.723,72
Reserva de Retenção de Lucros (9.017.882,90) (4.286.860,39)

Total do Passivo 131.711.516,51 144.462.737,21
Demonstração dos Lucros ou Prejuizos Acumulados

Capital Social Reservas  Lucros Reserva de Retenção Lucros              Total

Saldo em 31.12.2018 49.196.590,00 3.997.822,23 32.636.041,10 59.578.142,85

Resultado Líquido do Exercício - - (9.017.882,90) (9.017.882,90)

Destinações

Reserva Legal - - - -

Aumento Capital Social - - - -

Saldo em 31.12.2019 49.196.590,00 3.997.822,23 23.618.158,20 76.812.570,43

Srs. Acionistas: Em cumprimento as disposições legais e estatutárias submetemos a apreciação de V.Sas.,o Balanço Patrimonial e as
respectivas Demonstrações Financeiras acompanhado das Notas Explicativas esclarecedoras das principais práticas contábeis adotadas pela
Sociedade no exercício encerrado em 31.12.2019. Colocamo-nos a disposição dos Senhores Acionistas, para quaisquer esclarecimentos.
São Paulo, 30.01.2020. A Diretoria

1 - Apresentação das Demonstrações Financeiras - As De-
monstrações Financeiras foram elaboradas conforme as disposições
contidas na Lei das Sociedades por ações, e de acôrdo com os pre-
ceitos da Legislação Tributária. 2 - Nota - Principais Práticas
Contábeis - As receitas e despesas são registradas pelo regime de

Notas Explicativas

Demonstração do Resultado do Exercício
Apurado em 31/12/2019 e 2018

Demonstração do Fluxo de Caixa
Levantados em 31/12/2019 - R$

Despesas e Receitas       31.12.2019       31.12.2018
Despesas de Administração (4.932.715,56) (3.373.957,22)
Impostos Taxas e Contribuições (31.500,62) (30.043,49)
Despesas Financeiras (8.496,06) (2.654,98)
Despesas Patrimoniais (189.578,76) (189.578,76)
Despesas Eventuais (6.011,82) (1.467,11)
Receitas Financeiras 526.986,93 150.376,95
Resultado da Equivalência Patrimonial(4.221.391,41) (770.419,61)

Total das Despesas e Receitas (8.862.707,30) (4.217.744,22)
Lucro do Exercício (8.862.707,30) (4.217.744,22)
Resultado Antes do IR (8.862.707,30) (4.217.744,22)
Provisão para Contribuição Social (47.428,83) (22.538,36)
Provisão para Imposto de Renda (107.746,77) (46.577,81)
Lucro do Exercício (9.017.882,90) (4.286.860,39)

Atividades Operacionais                2019                2018
Lucro ou Prejuízo do Exercício (9.017.882,90) (4.286.860,39)
Menos:
Resultado da Equivalência Patrimonial 4.221.391,41 770.419,61
Lucro Ajustado (4.796.491,49) (3.516.440,78)
Aumento de Impostos a Compensar 4.125,64 (75.251,15)
Aumento de Retenções Tributárias (92,25) (221,81)
Obrigações a Pagar           (747,00)        (3.161,08)
Caixa Líquido Consumido
  nas Atividades Operacionais  (4.793.205,10)  (3.595.074,82)
Atividades de Investimento
Dividendos Distribuidos - (117.500,00)
Aumento de Investimentos 48.132.933,55 21.870.960,20
Imobilizado Líquido (189.578,76) (189.578,76)
Ajustes Anteriores (3.418.853,72) (22.169.262,43)
Atividades de Financiamento
Adiantamento para
  Aumento de Capital  (4.164.130,00)    8.874.451,81
Aumento(Redução)
  das Disponibilidades   35.567.165,97    4.673.996,00
Saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa
Inicial 8.201.650,30 3.527.654,30
Final   43.768.816,27    8.201.650,30
Redução das Disponibilidades (35.567.165,97)  (4.673.996,00)

André Kissajikian
Diretor Presidente

competência. 3 - Nota - O Capital Social é de R$ 49.196.590,00
sendo representado por 49.196.590 (Quarenta e Nove Milhões Cento
e Noventa e Seis Mil, quinhentas e Noventa ações, ordinarias, nomi-
nativas no valor nominal de R$ 1,00 (Um real) cada Uma.

São Paulo, 30 de Janeiro de 2020

João Carlos Granero
Contador  CRC-1SP-199020/O-3

Balanço Patrimonial Encerrado em 31 de Dezembro de 2019 e 2018
Ativo    31.12.2019    31.12.2018
Circulante 90.416,82 58.060,78
Caixa e Equivalentes 90.416,82 58.060,78
Não Circulante 1.641.524,91 1.641.524,91
Depositos Judiciais 63.576,05 63.576,05
Contas a Receber de Clientes 1.401.263,48 1.401.263,48
Imobilizado 176.685,38 176.685,38
Total do Ativo 1.731.941,73 1.699.585,69

Passivo    31.12.2019    31.12.2018
Circulante 2.201,02 1.150,86
Impostos e Contribuições a Recolher 212,86 163,67
I.R.P.J. a Recolher 1.242,60 616,99
C.S.L.L. a Recolher 745,56 370,20
Não Circulante 604.779,72 604.779,72
Receitas e Despesas Diferidas 604.779,72 604.779,72
Patrimônio Líquido 1.060.960,99 1.029.655,11
Capital Social 100.000,00 100.000,00
Reservas de Lucros 20.000,00 20.000,00
Reserva de Retenção de Lucros    940.960,99    909.655,11
Adiantamento para Futuro
  Aumento de Capital Social 64.000,00 64.000,00
Total do Passivo 1.731.941,73 1.699.585,69

Demonstração do Resultado do Exercício Apurado
em 31/12/2019 e 2018

   31.12.2019    31.12.2018
Receitas 57.789,24 48.939,81
Receitas de Aluguel 57.789,24 48.939,81
(-) Impostos Incidentes (2.109,30) (1.786,30)
(-) Pis Faturamento (375,64) (318,10)
(-) Cofins (1.733,66) (1.468,20)
Total das Receitas 55.679,94 47.153,51
Despesas e Receitas (19.935,84) (34.611,26)
Despesas Administrativas (15.229,53) (30.833,86)
Outras Despesas (2.222,99) (1.931,62)
Despesas Financeiras (1.228,41) (1.689,59)
Despesas Eventuais (1.254,91) (156,19)
Totas das Despesas e Receitas 35.744,10 12.542,25
Resultado Antes do IRPJ e CSLL 35.744,10 12.542,25
Provisão para Imposto de Renda (2.773,89) (2.349,11)
Provisão para Contribuição Social (1.664,33) (1.409,47)
Lucro do Exercício      31.305,88       8.783,67

Demonstração do Fluxo de Caixa Levantados
em 31/12/2019 - R$

BFL S/A - EMPREENDIMENTOS GERAISBFL S/A - EMPREENDIMENTOS GERAISBFL S/A - EMPREENDIMENTOS GERAISBFL S/A - EMPREENDIMENTOS GERAISBFL S/A - EMPREENDIMENTOS GERAIS
CNPJ nº 04.376.726/0001-84

Relatório da Diretoria
Srs. Acionistas: Em cumprimento as disposições legais e estatutárias, submetemos a apreciação de V.Sas o Balanço Patrimonial e as respectivas Demonstrações Financeiras, acompanhado das Notas
Explicativas esclarecedoras das principais práticas contabéis adotadas pela Sociedade, no Exercício encerrado em 31.12.19. Colocamo-nos a disposição dos Senhores Acionistas, para quaisquer esclarecimentos
que julgarem necessários. São Paulo, 30.01.2020.

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados
Reserva de

. Capital Reservas   Retenção
Descrição      Social de Lucros de Lucros           Total
Saldo em 31.12.18 100.000,00 20.000,00 909.655,11 1.029.655,11
Resultado do
  exercício - - 31.305,88 31.305,88
Saldo em 31.12.19 100.000,00   20.000,00  940.960,99 1.060.960,99

Notas Explicativas
1 - Apresentação das Demonstrações Financeiras - As De-
monstrações Financeiras foram elaboradas de conformidade com a

André Kissajikian - Diretor Presidente
João Carlos Granero

Contador CRC - 1SP-199020/O-3

Atividades Operacionais         2019         2018
Lucro líquido (Prejuízo) do exercício 31.305,88 8.783,67
Mais
Provisão para I.R.P.J. e C.S.L.L. (4.438,22) (3.758,58)
Lucro/Prejuizo Ajustado 26.867,66 5.025,09
Menos:
Pagamento de I.R.P.J. e C.S.L.L. 4.438,22 3.758,58
Aumento(Diminuição)
  de impostos a recolher    1.050,16      105,84
Caixa líquido Originária das
  atividades operacionais   32.356,04    8.889,51
Aumento (Redução) das disponibilidades   32.356,04    8.889,51
Saldo de caixa e equivalentes de caixa
Inicial 58.060,78 49.171,27
Final   90.416,82   58.060,78
Aumento das disponibilidades (32.356,04)  (8.889,51)

Lei das Sociedades por Ações, e de acordo com os preceitos da Le-
gislação Tributária. 2 - Nota - A empresa iniciou suas atividades no
ano de 2001, atua no ramo de incorporação imobiliária e Locação de
Imóvéis Próprios, sendo sua contabilização efetuada nos termos da
IN nr.84/79. 3 - Resumos das Principais Práticas Contábeis - O
Regime de Tributação utilizada no exercício é o de Lucro Presumido.
As Receitas e Despesas são contabilizadas pelo regime de
competência.A Contribuição Social sobre o Lucro Líquido foi consti-
tuída a alíquota de 32% e 9% com base no Lucro Presumido.O Im-
posto de Renda foi constituído a alíquota de 32% e 15% acrescido
do adicional de 10% sobre o excedente a R$ 60.000,00 com base no
Lucro Presumido. O Capital Social totalmente subscrito integralizado
está representado por 100.000 ações ordinarias, com valor nominal
de R$ 1,00 cada uma.

São Paulo, 30 de Janeiro de 2020.

SANTSANTSANTSANTSANTA MARA MARA MARA MARA MARTTTTTA S/A EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOSA S/A EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOSA S/A EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOSA S/A EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOSA S/A EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
CNPJ Nº 16.197.824/0001-33

Relatório da Diretoria
Srs. Acionistas: Em cumprimento as disposições legais e estatutárias submetemos a apreciação de V.Sas.,o Balanço Patrimonial e as respectivas Demonstrações Financeiras acompanhado das Notas Explicati-
vas esclarecedoras das principais práticas contábeis adotadas pela Sociedade no exercício encerrado em 31.12.2019.Colocamo-nos a disposição dos Senhores Acionistas, para quaisquer esclarecimentos.

São Paulo, 30 de Janeiro de 2020. A Diretoria
Balanço Patrimonial Encerrado em 31 de Dezembro de 2019 e 2018

Ativo    31.12.2019    31.12.2018
Circulante 603.968,27 603.879,62

Caixa e Bancos Conta Movimento 10.303,05 10.214,40
Devedores Diversos 15.000,00 15.000,00
Contas a Receber 291.561,94 291.561,94
Impostos a Compensar 254.074,70 254.074,70
Promitentes Compradores de Imóveis 33.028,58 33.028,58

Não Circulante 3.339.954,01 3.085.247,16
Impostos a Recuperar 835.860,89 835.860,89
Outros Credores 329.843,85 75.137,00
Conta Corrente Empreendimento 389.819,76 389.819,76
Imóveis Destinados a Venda 1.770.000,00 1.770.000,00
Imobilizado 14.429,51 14.429,51

Total do Ativo 3.943.922,28 3.689.126,78

Passivo    31.12.2019    31.12.2018
Circulante 498.150,04 498.150,04

Contas a Pagar 498.150,04 498.150,04
Não Circulante 86.510,25 86.510,25

Credores Diversos 8.720,21 8.720,21
Provisão Tributária 56.103,87 56.103,87
Receitas e Despesas Diferidas 21.686,17 21.686,17

Patrimônio Líquido 3.359.261,99 3.104.466,49
Capital Social 2.314.638,00 2.314.638,00
Reservas de Lucros 789.828,49 961.221,99
Lucros / Prejuizos Acumulados (204,50) (171.393,50)
Adiantamento para Futuro
  Aumento do Capital Social 255.000,00 -

Total do Passivo 3.943.922,28 3.689.126,78

Demonstração do Resultado do Exercício
Apurado em 31 de Dezembro de 2019 e 2018

Despesas do Exercício    31.12.2019    31.12.2018
Despesas Financeiras (204,50) -

Total das Despesas do Exercício (204,50) -
Prejuizo do Exercício (204,50) -

Demonstração do Fluxo de Caixa
 Levantados em 31 de dezembro de 2019 e 2018 - R$

Atividades Operacionais           2019           2018
Lucro líquido (Prejuízo) do exercício (204,50) -
Menos:
Redução (Aumento)
  de Depostio Judicial (254.706,85) -
Adiantamento para
  Futuro Aumento de Capital   255.000,00                -

Caixa líquido gerado (consumido)
  nas atividades operacionais          88,65                -
Redução das disponibilidades          88,65                -
Saldo de caixa e equivalentes de caixa

Inicial 10.214,40 10.214,40
Final     10.303,05     10.214,40

Redução das disponibilidades          88,65                -

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados
Capital Reservas Reservas de Juros Sobre

       Social      Lucros Retenção Lucros        Capital              Total
Saldo em 31.12.2018 2.314.638,00 961.221,99 (171.393,50) - 3.104.466,49
Resultado Líquido do Exercício - - (204,50) - (204,50)
Saldo em 31.12.2019 2.314.638,00 961.221,99 (171.598,00) - 3.104.261,99

Notas Explicativas
1 - Apresentação das Demonstrações Financeiras - As Demons-
trações Financeiras foram elaboradas conforme as disposições con-
tidas na Lei das Sociedades por ações, e de acôrdo com os precei-
tos da Legislação Tributária. 2- Nota - Estando a empresa no ramo

Imobiliário, o empreendimento esta sendo contabilizado nos têrmos
da IN nÀ. 84/79. 3 - Principais Práticas Contábeis - As Receitas
e Despesas são registradas pelo regime de competência. O Capital
Social esta representado por 10 ações ordinárias nominativas.

André Kissajikian
Diretor Presidente

João Carlos Granero
Contador CRC-1SP-199020/O-3

Assim como acontece com 
os Jogos Olímpicos de 
Tóquio, também já há 

dúvidas sobre a realização do 
Carnaval brasileiro em 2021, 
caso até lá não exista uma 
vacina contra a Covid-19 e as 
recomendações contra aglome-
rações ainda vigorem. 

O impacto econômico da 
não realização do maior evento 
popular do país, de acordo com 
a Confederação Nacional Co-
mércio (CNC), seriam enormes: 
apenas as atividades turísticas 
relacionadas ao Carnaval movi-
mentaram cerca de 8 bilhões de 
reais em 2020. O governador da 
Bahia, Rui Costa (PT), foi um dos 
primeiros a manifestar a hipótese 

Caso o Carnaval 2021 seja cancelado, caem a arrecadação de 
impostos, a criação de vagas e o faturamento dos setores ligados 

ao turismo e ao comércio.
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Pademia Covid-19 
já ameaça Carnaval de 2021
“Como será o amanhã? Responda quem puder...” O samba-enredo da União da Ilha do Governador, 
campeão carioca há 42 anos, reflete o momento atual

de cancelamento de todas as ati-
vidades que envolvem o Carnaval 
no próximo ano. A incerteza 
também já afeta o calendário 
atual de eventos preparatórios. 

No Rio de Janeiro estão sus-
pensos a feijoada da Portela e 
os encontros para a escolha do 
samba enredo da Mangueira. 
Além disso, a incerteza econô-
mica pode prejudicar a captação 
de recursos para a realização dos 
desfiles e blocos. Agosto seria o 
mês limite para se iniciar as pre-
parações para os desfiles, para 
Marcelo Guedes, coordenador 
da Plataforma de Estudos do 
Carnaval da ESPM Rio, vincula-
do ao Think Tank sobre questões 
do Rio de Janeiro. 

“Hoje a arrecadação é zero, 
os eventos promovidos pelas 
escolas e os ensaios em quadra, 
grandes fontes de receita para 
as escolas, estão cancelados”, 
diz Guedes. “O que fazer com as 
despesas das escolas de samba, 
que incluem folha de pagamen-
to e, caso se confirme a festa, 
como arrecadar recursos?”, 
questiona o especialista. 

Enquanto isso, as pesquisas 
para uma vacina contra a Co-
vid-19 continuam com priori-
dade máxima. 

“O processo normal para se 
colocar uma vacina no mercado 
leva de 3 a 15 anos”, diz Flavia 
Teixeira, bióloga que atualmen-
te trabalha na área de desenvol-
vimento de negócios do World 
Mosquito Program (WMP) no 
Brasil. “Como há uma força 
tarefa de instituições públicas 
e privadas de muitos países, 
alguns especialistas acreditam 
em uma vacina antes do fim do 
ano, outros no prazo de um a 
dois anos”. Para Flavia, é com-
plicado falar sobre o Carnaval 
quando a curva no Brasil ainda 
está subindo, com diversos es-
tados prolongando o período de 
quarentena até meados de maio. 

Caso o Carnaval 2021 seja 
cancelado, caem a arrecadação 
de impostos, a criação de vagas 
e o faturamento dos setores 
ligados ao turismo e ao comér-
cio. Mas se as aglomerações são 
permitidas, ainda com risco de 
contaminação, a saúde pública e 
outras cadeias relacionadas são 
prejudicadas. A única certeza 
para Marcelo Guedes é que o 
Carnaval 2021 não poderá ser 
realizado nos moldes de todos os 
anos. Em uma possível realização 
do evento, poderá haver uma 
diminuição do tamanho das es-
colas e da produção de adereços 
e alegorias, que representam um 
forte percentual das despesas”. 

A também pesquisadora da Pla-
taforma de Estudos do Carnaval 
da ESPM Rio, Carolina Ficheira, 
lembra que o Carnaval de 1919, 
que ocorreu um ano após o surgi-
mento da gripe espanhola e a um 
ano de seu fim, foi um dos mais 
festejados da história. “Com as 
devidas diferenças entre as duas 
pandemias e todas as transforma-
ções na sociedade, o Carnaval de 
1919 foi uma festa de redenção 
e comemoração”, diz. “A gripe 
foi, inclusive, tema de inúmeras 
marchinhas” (AI/ESPM). 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1002365-90. 2018.8.26.0224 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 4ª VC, do Foro de Guarulhos, Estado de SP, Dr(a). Beatriz de Souza Cabezas, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a Andrea Cristina de Souza, RG Nº 205441294, CPF Nº 101.863.548-35 que 
União Social Camiliana, ajuizou-lhe ação Monitória no valor de R$ 5.863,87 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 presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1038349-30. 2015.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 3ª VC, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de SP, Dr(a). Carolina Bertholazzi, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a CHB Comércio, Importação e Exportação Eirelli, representados pelos 
seus proprietários, Srs. Chang Wang Yueh Chuan e Chang Ming Sheng em nome de seu 
procurador e filho Sr. Chang Chuan Sin, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título 
Extrajudicial requerida por Onix Prime Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, constando da 
inicial que o débito importa em R$ 929.116,68, referente as notas fiscais vencidas e não pagas. 
Ocorre que os réus não honraram com os pagamentos, tornando-se inadimplentes. Estando em 
lugar ignorado, foi deferida a Intimação por edital, acerca do laudo de avaliação dos imóveis 
penhorados das matrículas n° 11.375, do 13º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP e n° 
10.603, do 10º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP, bem como advertido(a) de que 
poderão oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze) dias úteis a fluir do prazo do presente edital 
(artigos 513, caput e 917, § 1º do CPC). Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. 
Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 09 de março de 2020. 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1009049-65. 2016.8.26.0009 A MMª. Juiza de 
Direito da 3ªVC, do Foro Regional IX - Vila Prudente, Estado de SP, Drª. Claudia Sarmento Monte 
leone, na forma da Lei, etc. Faz Saber Francisco Geraldo da Silva, RG 6.102.055, CPF 492. 869. 
008-72 e Roseli Cerline da Silva, RG 14.804.284, CPF 124.589.918-07, que lhes foi proposta uma 
ação de Procedimento Comum Cível por parte de Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, 
visando a cobrança do valor de R$ 14.000,20, referente às taxas de conservação do lote 10 da 
Quadra DL do loteamento Terras de Sta Cristina IV, que deixaram de ser pagas de 10/2006 a 
08/2016. Encontrando-se os réus 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 SP.17/02/2020.,  

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0041510-26. 2019.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 3ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Fabricio Stendard, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a Jorge Takeshita inscrito no CPF Nº 052.507.038-95, que foi deferida 
a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 29.589,18, 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.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1117053-83. 2017.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 32ªVC,do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a)Gabriela Fragoso Calasso Costa, na for 
ma Lei, etc. Faz Saber a Jose Simao Duare Filho, brasileiro, solteiro, RG Nº 275753670 CPF/ MF Nº 
265.830.908-21, que Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, ajuizou-lhe ação de Cobrança 
no valor de R$ 2.268,27referente às da taxa de conservação e melhoramentos do lote 10, da Quadra  
HL, do Loteamento Thermas de Sta .Bárbara I (atualmente denominado Sta Barbará Resort Resi 
dence-1)Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a sua Citação por edital, para que em 15 dias 
s, 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.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1004193-87. 2019.8.26.0127 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ªVC, do Foro de Carapicuíba, Estado de SP, Dr(a). Roberta Poppi Neri Quintas, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a(o) Joao da Silva, Brasileiro, Solteiro, Comerciante, RG 02137948, CPF 
247.246.378-20, com endereço à Rua Juriti, 149, Assentamento Social Area J, Alianca, CEP 06236-
720, Osasco - SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de 
Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, alegando em síntese: que o executado adquiriu o 
lote b17 da quadra DF do loteamento Terras de Santa Cristina – IV, obrigando-se ao pagamento de 
taxa de conservação do empreendimento. O executado deixou de adimplir com esta obrigação a 
partir de agosto de 2016, estando em débito com a exequente pelo valor de 2.158,96. 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 20 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 Carapicuiba, aos 04 de maio de 2020. 

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0077261-71. 2019.8.26.0100 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 Karina de Souza e Silva, CPF Nº 037.301.679-44, 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$ 12.294,78, 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.  

Edital de Citação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 1101496-95. 2013.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 33ªVC, 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. Nada Mais.  

Edital de Intimação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 0080529-36. 2019.8.26.0100 A MM. Juíza de 
Direito da 38ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dra. Carolina de Figueiredo Dorlhiac 
Nogueira, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Reuben Sebag, CPF 903.219.288-49, que Momentum 
Empreendimentos Imobiliários Ltda ajuizou-lhe ação de Cumprimento de Sentença, alegando em 
síntese: foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 
28.643,12 (11/11/19), 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 CPC), podendo oferecer impugnação no prazo de 15 dias. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais  

Edital de Intimação Prazo de 30 dias. Processo Nº 0005864-95. 2019.8.26.0020 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 2ª VC, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de SP, Dr(a). Cláudia 
Barrichello, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Andreia Dos Anjos Silva, Brasileiro, RG 279059693, 
CPF 263.373.828-11, com endereço à Rua Monsenhor Januario Sangirardi, 14, casa 01, Vila 
Cavaton, CEP 02962-100, São Paulo - SP que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento 
de Sentença, movida por União Social Camiliana . 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$ 21.661,47, 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 22 de janeiro de 2020. 
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