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São Paulo, quarta-feira, 07 de abril de 2021

C

ombater a corrupção
e criar programas
que garantam maior
transparência, ética e integridade em quaisquer setores é um caminho coletivo,
que envolve empresas - em
suas iniciativas individuais e
comunitárias - e o Governo,
em papel de implantar leis
e fiscalizar. Neste contexto,
a implementação de compliance ou programa de integridade é muito importante.
Por se tratar de um conjunto de normas que reduz
a incidência de fraudes
e desconformidades, que
geram desvios de recursos,
essa metodologia também
diminui riscos de sanções legais, perdas financeiras e de
reputação que, em algumas
empresas, pode ser irreversível, além de aumentar a qualidade das decisões dentro
da organização, reduzindo
o custo operacional.
Entendendo que o Brasil
está em um momento de
transição e maior cuidado com dados pessoais e
empresariais (a partir da
LGPD, Eduardo Tardelli,
especialista em compliance
e CEO da upLexis - empresa
especializada em tecnologias
para busca e estruturação
de informações retiradas de
grandes volumes de dados
(big data) extraídos da internet e de outras bases de
conhecimento - preparou
um guia com sete passos
fundamentais para quem
deseja pôr em prática essa
questão. Confira!
1) Entenda sua situação: De início, é
recomendável realizar
um levantamento de
dados e informações
sobre a situação atual
da empresa, fazendo
um diagnóstico dos
pontos fortes e fracos
a esse respeito. Para
tanto, a gestão precisa
levantar os dados que
são importantes para
o desenvolvimento
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Entendendo que o Brasil está em um momento de transição e maior cuidado com dados pessoais e
empresariais (a partir da LGPD

do programa de integridade, que incluem
histórico de crimes
(fraude, corrupção,
lavagem de dinheiro,
por exemplo).
		 Também, cadastro dos
principais fornecedores e clientes; cadeia
de relacionamentos
comerciais; ocorrências e processos (por
exemplo, empresas e
colaboradores); aquisição de insumos e matéria prima; e as áreas
expostas ao risco.
2) Desenvolva um código de ética e conduta: A adoção de políticas anticorrupção
e o desenvolvimento
de um programa de
integridade bem definido incluem normas
direcionadas à ética e
conduta dos colaboradores da empresa em
todas as áreas (RH,
contabilidade, gestão,
fornecedores etc.),
que estabeleçam regras e punições para
atos ilegais e maus
comportamentos.
		 Entendendo que cada
empresa possui suas
particularidades, bem
como, cada programa
de integridade possuirá
as suas, por isso, selecione os indicadores
que são essenciais para
a análise e tomada de
decisão de seu negócio.

3) Implemente o programa: Iniciar um plano sem as devidas diretrizes pode ser uma
tarefa extremamente
complicada, além de
não garantir que se
atinja o objetivo final.
Para evitar erros de
execução, certifiquese que o seu plano de
implementação inclua
os riscos específicos
da organização, as
exigências legais e administrativas; normas
e políticas bem definidas; um Programa anticorrupção; identificação dos departamentos
vulneráveis, além de
canais de comunicação
devidamente abertos e
disponíveis.
4) Conscientize a gestão: Para conseguir
desenvolver um projeto dentro de uma
empresa, precisamos
mostrar aos gestores e
diretores os benefícios
que serão proporcionados para a empresa.
Dessa forma, conquistar a confiança e o
comprometimento da
alta gestão, é uma etapa fundamental para a
aplicação de um programa de integridade
com sucesso. Afinal, o
exemplo precisa partir
do alto da pirâmide.
5) Envolva a equipe:
Depois de amplamen-

te divulgados para
o time por meio de
e-mails, mensagens
diretas, pastas com
acesso remoto e uso de
aplicativos faz-se necessário incluir ciclos
periódicos de treinamentos dos programas
de integridade para
educação e atualização
desse aspecto. Afinal,
um melhor e maior
comprometimento só
serão possíveis com
informações amplas
e mudanças de comportamento, principalmente em períodos de
crise.
6) Invista em tecnologias de apoio: Adquira plataformas otimizadoras de processos de
bigdata e compliance
para que as práticas
dos programas de integridade se mantenham
ágeis, otimizadas e assertivas, maximizando
os resultados positivos.
7) Monitore e avalie:
Assim como qualquer
projeto, em programas
de integridade e compliance é necessário
estabelecer indicadores de performance
para avaliar sua efetividade. Depois da
implantação, portanto, vale monitorar o
desenvolvimento das
ações para a identificar processos falhos e
erros na execução do
plano.
Depois disso, a periodicidade das reavaliações pode
diminuir para trimestralmente, por exemplo, mas
sendo acompanhado de
perto por um profissional especializado, tendo em mente
que quanto mais rápido erros
forem identificados, mais
rápido serão definidos novos
meios de correção. - Fonte
e mais informações: (https://
uplexis.com.br/).
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Relatório de Diretoria: Senhores Acionistas: Em obediência às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., o Balanço, a Demonstração do Resultado e os demais demonstrativos referente ao exercício
encerrado em 31 de Dezembro de 2020. Estamos à disposição de V.Sas., na Sede Social para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários. São Paulo, 10 de Março de 2021.
Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2020
Demonstração dos Fluxos de Caixa
2020/R$ 2019/R$
Ativo
2020/R$
2019/R$ Passivo
2020/R$
2019/R$ Fluxo de Caixa das atividades operacionais
Prejuízo
Líquido
do
exercício
5.268.099,26 (60.782,05)
Circulante
1.925.917,92
633.503,22
Circulante
8.368.671,44 8.773.210,15
3.000,00
- Ajuste por:
Caixa e Equivalentes a Caixa
442.820,59 840.535,05 Fornecedores
5.268.099,26 (60.782,05)
18.509,00
29.056,37 Lucro Liquido Ajustado
Clientes
4.120,80 Obrigações Trabalhistas e Sociais
1.511.873,07
4.446,85 Redução (Aumento) das contas do ativo
Imóveis à Venda
7.925.166,91 7.925.166,91 Obrigações Tributárias
Clientes
4.120,80 (3.115,70)
Adiantamentos
de
Clientes
392.535,85
600.000,00
Adiantamento a Empregados
73,14
2.630,31 (2.667,22)
Circulante
28.600.904,75 23.568.390,33 Tributos a Recuperar
Tributos a Recuperar
683,94
3.314,25 Não
Depósitos e Cauções
32.813,61 100.411,06
Fornecedores
21.264.076,78
21.264.076,78
35.817.780,11 23.820.213,02 Créditos de Pessoas Ligadas
Não Circulante
73,14
100,97
7.336.827,97 624.313,55 Outros Ativos
Créditos com Pessoas Ligadas
12.627.332,22
- Adiantamento para Futuro
Aumento (Redução) das contas do passivo
Créditos a Receber
592.104,00 592.104,00
3.000,00 (9.581,01)
Aumento de Capital
- 1.680.000,00 Financiamentos
Depósitos e Cauções
238.731,30 271.544,91 Patrimônio Líquido
(10.547,37) 4.276,27
13.659.628,88 8.391.529,62 Obrigações Trabalhistas e Sociais
Investimentos
384.319,69 384.319,69 Capital Social
(422,29) (12.443,04)
952.901,00 952.901,00 Obrigações Tributarias
Imobilizado
21.975.292,90 22.572.244,42 Reservas de Lucros
1.507.848,51
939,23
12.706.727,88 7.438.628,62 Imposto de Renda e Contribuição Social
(207.464,15) 600.000,00
44.186.451,55 32.593.423,17 Total do Passivo
Total do Ativo
44.186.451,55 32.593.423,17 Outros Passivos
Fluxo de Caixa das atividades operacionais 6.600.151,82 617.138,51
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
de caixa das atividades de investimentos
Capital Social Reserva de Lucros Reserva Legal Total do Patrimônio Líquido Fluxo
(Aumento) Redução nos Empréstimos
Em 31/12/2018
952.901,00
7.308.830,47
190.580,20
8.452.311,67 e Adiantamentos
(12.627.332,22)
Resultado do Exercício
(60.782,05)
(60.782,05) Alienação de Imobilizado
596.951,52 31.705,27
Em 31/12/2019
952.901,00
7.248.048,42
190.580,20
8.391.529,62 Fluxo de caixa nas atividades
(12.030.380,70) 31.705,27
Resultado do Exercício
5.268.099,26
5.268.099,26 de Investimentos
Em 31/12/2020
952.901,00
12.516.147,68
190.580,20
13.659.628,88 Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Aumento (Redução) de Empréstimos
Demonstração do Resultado em 31 de dezembro 2020
Notas Explicativas
5.032.514,42 (727.363,75)
2020/R$
2019/R$ 1- As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com o CPC e Financiamentos
Fluxo de caixa nas atividades
Receita Operacional Bruta
PME, em concordância com às Leis nº 6404/76, 11638/2007 e 11941/2009. de Financiamentos
5.032.514,42 (727.363,75)
Vendas de Produtos e Arrendamentos
4.875,30
31.601,65 2- Caixa e equivalentes de caixa, incluem depósitos bancários (R$273,51
(397.714,46) (78.519,97)
(-) Impostos s/Receitas
450,98
1.153,46 em 2020 e R$648,84 em 2019) e aplicações financeiras (R$442.547,08 em Fluxo de caixa do exercício
Saldo
no
início
do
exercício
840.535,05 919.055,02
Receita Operacional Líquida
4.424,32
30.448,19 2020 e R$839.886,21 em 2019). 3- Outros ativos e passivos circulantes e
Saldo
no
final
do
exercício
442.820,59 840.535,05
Despesas Administrativas
5.009.446,37 127.227,52 não circulante: São demonstrados pelos valores de realização (ativos) e
Fluxo
de
caixa
do
exercício
(397.714,46)
(78.519,97)
Impostos e Taxas
12.547,43
10.417,92 pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos
Prejuízo Operacional
(5.017.569,48) (107.197,25) correspondentes encargos e variações monetárias incorridas (passivos). 5- Outras receitas apurado em 2020, refere-se ao resultado na alienação de
ativo imobilizado. 6- As receitas e despesas são reconhecidas no resultado
Resultado Financeiro
176.532,97
62.608,26
Outras Receitas
12.493.448,18
441,22 4- Imobilizado são demonstrados ao custo de aquisição (R$21.957.742,90 pelo regime de competência. 7- O Capital Social é de R$952.901,00 totalLucro/Prejuízo antes dos Efeitos Fiscais 7.652.411,67 (44.147,77) em 2020 e R$22.8864.841,36 em 2019), menos a depreciação acumulada mente integralizado e representado por 690.450.594 ações ordinárias sem
Imposto de Renda e Contribuição Social 2.384.312,41
16.634,28 (R$ 225.000,00 em 2020 e R$292.596,94 em 2019). As depreciações foram valor nominal. 8- O Imposto de Renda e a Contribuição Social são apurados
Lucro/Prejuízo líquido do exercício
5.268.099,26 (60.782,05) calculadas pelo método linear as taxas permitidas pela legislação tributária. com base no lucro real.
Lucro Líquido por Ação
0,007630
A Diretoria
Marcial Celso de Lima - CRC 1SP159694/O-5

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1016896-24.2016.8.26.0008 O MM. Juiz de Direito
da 5ªVC, do Foro Regional VIII-Tatuapé, Estado de SP, Dr. Erasmo Samuel Tozetto, na forma da
Lei, etc. Faz Saber a OKAY Transportes Ltda, CNPJ 10.427.650/0001-71, que lhe foi proposta uma
ação Monitória por parte de CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A., objetivando o
recebimento da quantia de R$ 10.511,66 (01/11/2016), referente as faturas de nº 236725254, com
vencimento em 20/06/2016, e fatura de nº 240355935, com vencimento em 20/07/2016, vencidas e
não pagas, devidamente atualizada. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo
de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, efetue o pagamento da dívida e o
pagamento de honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa, em conformidade com o
artigo 701, caput, do CPC. A ré será isenta do pagamento de custas processuais se cumprir o
mandado no prazo, nos termos do artigo 701, § 1º, do CPC. A inércia da parte ré conduzirá à
constituição, de pleno direito, de título executivo judicial, autorizando a execução, nos termos do
artigo 701, §2º, do CPC, sendo que, para essa hipótese, os honorários serão fixados em dez por
centro do valor do débito. Sem prejuízo, no mesmo prazo de 15 (quinze) dias, independentemente
de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor embargos, nos próprios autos, em conformidade
com o artigo 702, caput, CPC. Não sendo efetuado o pagamento ou opostos os embargos, a ré será
considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.

Edital de Citação Prazo 20 dias. Proc.1005091-22.2020.8.26.0562. O Dr. José Wilson Gonçalves,
Juiz de Direito da 5ºVC do Foro da Comarca de Santos S/P. Faz Saber a Leandro de Farias Campos
brasileira, solteiro, comerciante, RG Nº 45.984.496-9 , CPF/MF Nº 365.919.858-75, que Momentum
Empreendimentos Imobiliários Ltda, ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de R$ 1.988,35,
referente às da taxa de conservação e melhoramentos do lote 07, da Quadra EA, do Loteamento
Thermas de santa bárbara Gleba I (atualmente denominado Santa Bárbara Resort Residence l).
Estando o réu em lugar ignorado, foi deferido 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 20 dias. Processo Nº 1052328-54. 2018.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 8ªVC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Cláudia Longobardi
Campana, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Outlet Nutrition Ltda - ME, pessoa jurídica de direito
privado inscrita no CNPJ sob o nº 13.556.180/0001-34, que lhes foi proposta ação de Monitória
requerida por G.A. Brasil Representação Eireli, objetivando o recebimento da quantia de R$
9.790,74, referente aos cheques de Números 000335, 000178 e 000180, vencidos e não pagos.
Considerando que o requerente encontra-se em lugar ignorado, fica, por meio do presente edital,
citado para os termos e atos da ação proposta ficando advertido de que terão o prazo de 15 dias,
após o prazo de 20 dias, para pagar a quantia reclamada ou oferecer embargos. Não sendo
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.

Edital de Intimação Prazo de 30 dias. Processo Nº0000245-52.2021.8.26.0300 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 2ªVara, do Foro de Jardinópolis, Estado de SP, Dr(a).Joice Sofiati Salgado, na forma da
Lei, etc. Faz Saber a(o) Adriano Justino Rosa, Bras, CPF 110.573.818-37, com endereço à Rua Dr.
Damásio Valejo Vasques, 355, Guanabara,CEP17400-000, Garça-SP que por este Juízo, tramita de
uma ação de Cumprimento de sentença, movida por Centro de Gestão de Meios de Pagamentos
S.A nos termos da r. Decisão de teor seguinte: "para que, no prazo de 15 dias úteis(CPC, artigo
219,“caput”), realize o adimplemento voluntário da obrigação no importe de R$ 17.027,39
(dezessete mil e vinte e sete reais e trinta e nove centavos) - conforme demonstrativo discriminado e
atualizado apresentado pelo(a) credor(a) - acrescido de custas, se houver, sob pena de acréscimo
de multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários de advogado, de 10% (dez por cento),
que serão agregados ao valor do débito principal, para todos os efeitos legais, (CPC, artigo 85, § 1º
e § 13)tudo na forma do art. 523, § 1º,do CPC. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido
o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que, inde
pendentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação,
observando-se que “será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo”
(CPC,art. 218,§ 4º). Não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 dias, e havendo nos autos
requerimento da (s) parte (s) exequente (s) para o respectivo cumprimento coativo, defiro desde logo
a realização de penhora de ativos financeiros via Bacenjud".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 *, 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 Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0014100-53. 2020.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 33ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Sergio da Costa Leite, na forma da
Lei, etc. Faz Saber a(o). Francisco Mello Sardinha, CPF Nº 098.060.168-15 e seu cônjuge Edmea
Apparecida Moretto Sardinha, RG Nº 8.243.782-8, CPF Nº 134.234.378-63, e terceiros interessados
expedido com prazo de 20 dias, que, por este Juízo e respectivo cartório, processam-se os autos da
ação de Cumprimento de Sentença que Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Encontrando-se os executados em lugar incerto e não sabido, foi determinado sua intimação, por
edital, da penhora que recaiu sobre o lote 09 da quadra CR do empreendimento Terras de Santa
Cristina – Gleba IV, registrado sob a matrícula Nº 38.855 do Cartório de Registro e Anexos da
Comarca de Avaré/SP,” do(s) qual(is) foi(ram) nomeado(a)(s) depositário(a)(s), Francisco Mello
Sardinha, CPF Nº 098.060.168-15. O(A)(s) depositário(a)(s) não pode(m) abrir mão do(s) bem(ns)
depositado(s) sem expressa autorização deste Juízo, observadas as conseqüências do
descumprimento das obrigações inerentes. Nada Mais. Inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis
para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente nos autos, sua
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.

Para as startups, cada
minuto importa
Olavo Cabral Netto (*)

Liderar uma “startup
que deu certo”,
expressão que ouvi por
diversas vezes ao longo
da minha jornada,
é um exercício de
autodisciplina
constante

O

que garante o sucesso de uma Startup?
Não são raras as
vezes que nossos clientes
empreendedores e até investidores me abordam com
essa pergunta, acredito que
motivados pela revolução
digital que está acontecendo
por meio de novas soluções
tecnológicas e a aceleração
dos processos. Prefiro pensar que não existe garantia
- fórmula pronta para o
sucesso.
São as decisões, dia após
dia, e a forma como a gente
se ajusta aos obstáculos encontrados pelo caminho que
mantém a empresa no trilho
do sucesso. Isso porque é
esperado que uma startup
esteja sempre pensando
no longo prazo, mas com
a quantidade de inovações
tecnológicas, avanços regulatórios e as próprias adaptações de comportamento
dos clientes, me parece que
o grande desafio da maioria
delas é sobreviver em curto
prazo. Nesse sentido, a pandemia nos trouxe uma série
de aprendizados.
Em conversas com outros
fundadores de startups,
tenho notado uma percepção crescente de que gestão estratégica tradicional,
como a literatura costuma
abordar, simplesmente não
se aplica em alguns casos;
em vez de modelos estratégicos prontos, a tomada de
decisão tem sido norteada
principalmente pelo respeito aos valores corporativos,
com pitadas de criatividade,
para encontrar soluções
simples que estimulem o
engajamento e a empatia.
Isso sim gera valor!
Um aprendizado que fica
pra mim nesse momento é
que #CadaMinutoImporta:
de um lado, ter controles
financeiros e operacionais
em tempo real ajuda a medir
os impactos imediatos da
crise no negócio; do outro,
passar a visão institucional
transparente e atualizada
com uma comunicação
rápida e clara para todos
os colaboradores e clientes
gera maior engajamento.
Liderar uma “startup que
deu certo”, expressão que

ouvi por diversas vezes ao
longo da minha jornada, é
um exercício de autodisciplina constante: descobrir
seu propósito, encontrar
a real necessidade dos
clientes e desenvolver um
produto vencedor é o que
define quem é empreendedor de verdade; mas isso é
só o começo.
É preciso definir objetivos
claros, implementar uma
cultura de execução - pessoalmente, não gosto do
termo comum “cultura do
erro”, porque entendo que
o erro é parte do caminho,
não o objetivo da cultura - e,
claro, construir um ecossistema integrado de pessoas
e tecnologia, que permita
a evolução consistente da
empresa.
Contudo, em um momento
de crise como esse em que
vivemos, todo esse discurso
é colocado à prova. O impacto não foi o mesmo para
todos os negócios; muitas
companhias, inclusive, tiveram a oportunidade de
crescer mais rapidamente
durante esse período. A necessidade de pensar, mudar
e agir de forma rápida foi a
mesma para grande parte
dos negócios brasileiros.
Independente do porte da
companhia, momentos de
adversidade levam todo
mundo a concluir que cada
minuto importa.
É preciso aprender a errar
rápido, absorver os aprendizados e mudar o percurso
de maneira acelerada para
manter a empresa viva e
saudável. Não é sobre ter
um plano bem definido, é
sobre ter uma visão clara e
a capacidade de se adaptar
para trabalhar e pensar
em novas soluções dentro
de um cenário caótico. É
sempre muito inspirador
pensar nas transformações
que nossa startup está promovendo em longo prazo,
mas quantas colocam em
prática a ideia de que cada
minuto importa? Como podemos gerar valor no futuro
se não houver futuro para a
startup?
Por isso, reforço a percepção de que focar no longo
prazo é, sim, importante,
mas para fundadores e empreendedores de plantão
esquecer da execução em
curto prazo pode custar a
sobrevivência da própria
startup.
(*) - Engenheiro, mestre e doutor em
engenharia de produção pela Poli/
USP, é fundador e CEO da Listo,
fintech que tem o propósito de
promover a autonomia financeira de
pequenos e médios empreendedores.

Edital de Intimação Prazo de 20 dias.Processo Nº 0040739-11.2020.8.26.0100 O(A)MM. Juiz(a) de
Direito da 31ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr (a). Mariana de Souza Neves Salinas, na
forma da Lei, etc. Faz Saber a Paulo Lopes dos Santos, CPF Nº 261.466.608-41, que nos autos de
cumprimento de Sentença ajuizado por União Social Camiliana, foi deferida a sua Intimação por
edital para que efetue o pag. do valor de R$ 11.902,77, que deverá ser devidamente atualizado até
a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, (art.513,§2º, IV, CPC) a fluir após os 20 dias
supra, sob pena de multa e Honorários de 10 % (art.523, §1º, CPC), podendo oferecer impugnação,
no prazo de 15 dias (art.525 CPC). Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.
Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0004662-34. 2020.8.26.0704 O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 1ªVC, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de SP, Dr(a). Mônica de Cassia Thomaz
Perez Reis Lobo, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o)Vivian Labres Lliso, Brasileira,RG 273060934
CPF 327.786.658-03, com endereço à Rua Gastão do Rego Monteiro, 62, Jardim Bonfiglioli, CEP
05594-030 - SP que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por
Nome da Parte Ativa Selecionada << Informação indisponível >>. 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$ 12.135,33, 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 Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1044450-51.2013.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 34ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Adilson Aparecido Rodrigues Cruz, na
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) J.Graça Construtora Ltda, CNPJ 43.015.858/0001-32, que lhe foi
proposta uma ação de Procedimento Sumário por parte de Momentum Empreendimentos Imobiliário
Ltda, objetivando o recebimento de R$ 3.376,47, referente a taxa de conservação do lote 14, da
Quadra NR, do Empreendimento Terras de Santa Cristina – Gleba II. 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 30 dias. Processo Nº 0008137-36.2020.8.26.0562 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 4ªVC, do Foro de Santos, Estado de SP, Dr(a). Frederico dos Santos Messias, na forma
da Lei, etc. Faz Saber que perante esse juízo processam-se os autos do Incidente de Desconsidera
ção por Personalidade Jurídica Nº Proc. 0008137-36.2020.8.26.0562, movido por CGMP Centro de
Gestão de Meios de Pagamentos S/A, tendo por objetivo o redirecionamento da execução contra a
pessoa de seu sócio, em razão das evidências de que o patrimônio social se confunde com o
patrimônio do sócio a exequente requer a declaração da desconsideração da personalidade jurídica
da executada para que os efeitos de relação de crédito da exequente para com a executada sejam
estendidos aos bens particulares do sócio. Não sendo possível a citação de Maicon de Freitas ,
CPF/ME Nº 899.415.009-91, e Shirlaine do Carmo Freitas, CPF Nº 030.466.029-95 (sócios da
empresa M F Transportes e Logistica Ltda. Tendo em vista o esgotamento dos meios de
localização, por estarem em lugar ignorado, expediu-se o presente edital de Citação com prazo de
30 dias, findo o qual, inicia-se o prazo de 15 dias para manifestar e requerer provas cabíveis,
consoante ao artigo 135 do CPC. E, para que cheque ao conhecimento de todos, o edital será
publicado e afixado na forma da lei. Santos 22 de Março de 2021. Nada Mais.

Este documento foi assinado eletronicamente por Lilian Regina Mancuso.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 367B-1CA9-D6D1-9ACD.
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