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Bernardo do Campo, aos 29 de outubro de 2018. Eu, Sandro Ghedini, Coordenador, matrícula 314.972-2, conferi e subscrevi.

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE KLEYTON GONÇALVES 
DA SILVA, REQUERIDO POR MARIA JOSÉ GONÇALVES - PROCESSO Nº1008466-30.2017.8.26.0564. JUSTIÇA GRATUITA

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara de Família e Sucessões, do Foro de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Leonardo Caccavali Macedo, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 14/9/2018, foi 
decretada a INTERDIÇÃO de KLEYTON GONÇALVES DA SILVA, declarando-o(a) incapaz apenas de, sem curador, praticar os 
atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial (CC, arts. 4º, caput, III, e 1.767, I, c/c Lei nº 13.145/2015, art. 
85, caput), pois que a definição da curatela não alcança o direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, 
à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto (Lei nº 13.145/2015, art. 85, § 1º), e nomeado(a) como CURADOR(A), em caráter 
DEFINITIVO, o(a) Sr(a). MARIA JOSÉ GONÇALVES. O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, 
e afixado na forma da lei.NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Bernardo do Campo, aos 20 de novembro de 2018. 
Eu, Sandro Ghedini, Coordenador, matrícula 314.972-2, conferi e subscrevi.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO 20 (VINTE) DIAS.
PROCESSO Nº 0024396-42.2016.8.26.0564 SEQ 7
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara de Família e Sucessões, do Foro de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, 

Dr(a). Leonardo Caccavali Macedo, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a DAVI PEREIRA SILVA, CPF 351.926.598-25, Brasileiro, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento 

de Sentença requerida por Vivian Roberta Silva, constando da inicial que o débito, a título de pensão alimentícia, importa em 
885,00 (oitocentos e oitenta e cinco reais), referente aos débitos de junho de 2016 a agosto de 2016. Encontrando-se o réu 
em lugar incerto e não sabido foi determinada a sua INTIMAÇÃO, por edital, para que, no prazo de 03 (três) dias úteis, que 
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, efetue o pagamento da importância mencionada (devidamente atualizada e 
acrescida das pensões que se vencerem ao longo da demanda) ou comprove que já o fez ou, ainda, justifique a impossibilidade 
de efetuá-lo, SOB PENA DE O TÍTULO SER PROTESTADO E DE LHE SER DECRETADA A PRISÃO PELO PRAZO DE 1 (um) 
a 3 (três) MESES, nos termos do artigo 911 do Código de Processo Civil. 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. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Bernardo do Campo, aos 21 de novembro de 
2018.

SÃO CARLOS

2ª Vara Cível

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Digital nº: 1003579-60.2018.8.26.0566
Classe  Assunto: Usucapião - Usucapião Conjugal
Requerente: Iracema Castellen Nunes Berto e outro

Prioridade Idoso
Justiça Gratuita

2ª Vara Cível2ª Vara Cível
EDITAL DE CITAÇÃO  PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1003579-

60.2018.8.26.0566

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de São Carlos, Estado de São Paulo, Dr(a). MARCELO LUIZ SEIXAS 
CABRAL, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou 
sucessores, que Iracema Castellen Nunes Berto e Edson Berto (representado pelo curador Wilson Roni Berto) ajuizaram ação 
de USUCAPIÃO, visando usucapir dois terrenos em perímetro urbano, constituídos dos lotes de nº 19, localizado à Rua Dr.João 
Sabino, n° 1523, Vila Boa Vista 2 e nº 20, localizado à mesma Rua no número 1533, neste município de São Carlos, registrados 
na Prefeitura Municipal sob o nº 08.114.023.001 e 08.114.022.001 e matrículas nº 23384 e nº 23385, alegando posse mansa 
e pacífica por mais de 30 anos. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no 
prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 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 Carlos, aos 16 de outubro de 2018.

3ª Vara Cível

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS.
PROCESSO Nº 1008306-62.2018.8.26.0566

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TODOS OS CREDORES E INTERESSADOS, BEM COMO PARA O PÚBLICO EM 
GERAL, EXPEDIDO NOS AUTOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL FEITO 1008306-62.2018.8.26.0566, ONDE FIGURA COMO 



Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: terça-feira, 4 de dezembro de 2018 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Editais e Leilões São Paulo, Ano XII - Edição 2710 306

REQUERENTE LATICÍNIOS SALUTE EIRELI  atual denominação de SALUTE PRODUÇÃO E COMÉRCIO DE LEITE LTDA, 
EXPEDIDO NOS TERMOS DO ARTIGO 53, PARÁGRAFO ÚNICO E ARTIGO 55, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DA LEI N.º 
11.101/05.

O DOUTOR CARLOS CASTILHO AGUIAR FRANÇA, JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO CARLOS/
SP, NA FORMA DA LEI, FAZ SABER, a todos os credores e interessados, bem como para o público em geral, que por este Juízo 
e respectivo Cartório Judicial, onde tramita a Ação de RECUPERAÇÃO JUDICIAL requerida por LATICÍNIOS SALUTE EIRELI, 
registrada sob o nº 1008306-62.2018.8.26.0566, distribuída em 28/08/2018, valor da causa de R$100.000,00, foi recebido o 
Plano de Recuperação Judicial da Recuperanda LATICÍNIOS SALUTE EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ/MF sob o número 53.400.784/0001-01, localizada na Rua Aldo Germano Klein, nº 172, CEP nº 13573-470, Comarca de 
São Carlos, Estado de São Paulo, fixando o prazo de 30 (trinta) dias para protocolarem nos autos em epígrafe suas objeções, 
caso tenham, advertindo-se, ainda, de que a inexistência ou apresentação intempestiva de objeções serão interpretadas, 
observando-se o artigo 58 da Lei nº 11.101/05, como concordância com o Plano de Recuperação Judicial, viabilizando-se, 
nesta última hipótese, a homologação do Plano por parte do Juízo da Recuperação, independente da realização de Assembleia 
de Credores. Ao contrário, a objeção tempestiva, formal e remetida ao Juízo, viabilizará a Convocação da Assembleia Geral 
de Credores com a finalidade de discutir seu teor, bem como a viabilidade do Plano de Recuperação apresentado. A fim de se 
evitar tumulto processual, o prazo para os credores e interessados apresentarem objeção ao Plano de Recuperação contar-
se-á da data da publicação deste edital (art. 55, parágrafo único, da Lei nº 11.101/05), independentemente de ter ocorrido ou 
não a publicação do edital com a relação de credores elaborada pelo Administrador Judicial previsto no artigo 7º, § 2º, da Lei 
11.101/2005, caso em que a legitimidade para apresentar tal objeção será daqueles que já constam do edital da devedora e 
que tenham postulado a habilitação de crédito . O teor do Plano de Recuperação poderá ser consultado diretamente nos autos 
da Recuperação Judicial (1008306-62.2018.8.26.0566). E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 
ignorância mandou o MM. Juiz de Direito DOUTOR CARLOS CASTILHO AGUIAR FRANÇA faz expedir o presente que será 
publicado e afixado na forma da lei. E para que produza seus efeitos de direito, será o presente Edital afixado e publicado na 
forma da Lei.

SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Anexo Fiscal I

Execução Fiscal:
0002250-05.2010.8.26.0568 - controle nº 678/10
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Exequente:
Fazenda do Estado de São Paulo
Executados:
Comercial de Petróleo Parque das Nações Ltda e outros

EDITAL DE INTIMAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SAF - Serviço de Anexo Fiscal, do Foro de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Heitor Siqueira Pinheiro, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de INTIMAÇÃO da executada e dos responsáveis 
tributários abaixo relacionados,, expedido com prazo de 30 dias, que, por este Juízo e respectivo Cartório, processa-se a 
Execução Fiscal que lhes move Fazenda do Estado de São Paulo, para cobrança de dívida proveniente de Imposto de Circulação 
de Mercadorias. Encontrando-se a executada e os sócios em lugar incerto e não sabido, foi determinada a INTIMAÇÃO dos 
mesmos, por edital, DA PENHORA realizada sobre o bem dos sócios e dos atos praticados, por intermédio do qual ficam 
intimados de seu inteiro teor para, querendo, oferecerem EMBARGOS, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, iniciando-se a contagem 
após o decurso do prazo de 30 (trinta) dias deste edital. E, para que chegue ao conhecimento de todos e para que no futuro 
ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado 
e passado nesta cidade de São João da Boa Vista, aos 26 de novembro de 2018.

Executada: Comercial de Petróleo Parque das Nações Ltda - CNPJ: 03.387.234/0001-21
Sócio: José Julião
Osman Jacinto
R.G.: 322320525 e 7328494
C.P.F.: 255.878.398-00 e 016.977.378-70
Execução Fiscal nº: 0002250-05.2010.8.26.0568 - controle nº 678/10
Classe  Assunto: Execução Fiscal - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data da Inscrição: 29/10/2009
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 1.005.013.350
Valor da Dívida: R$ 578.187,00  atualizado até 01/3/2010
Bem Penhorado: “a parte ideal, na proporção de 1/10, pertencente ao sócio Osman Jacinto, do imóvel constante de um terreno 

sem benfeitorias, com frente para a Rua Três, onde mede 27(vinte e sete) metros, no fundo confrontando com sucessores de 
Arthur Blasi, mede 29 (vinte e nove) metros; de um lado confrontando com Terezinha Baptista Vicentini e outros ou sucessores, 
mede 61,60 metros, de outro lado, confrontando com terrenos da Prefeitura Municipal desta cidade, por uma linha oblíqua, mede 
63,00 metros mais ou menos, cadastrado junto à Prefeitura Municipal sob nº 10.0040.0720, matrícula nº 11.151, Livro 2-BC, 
do Cartório de Registro de Imóveis desta cidade e Comarca de São João da Boa Vista. O imóvel foi avaliado em R$ 70.000,00 
(setenta mil reais) em sua totalidade, sendo 1/10 o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais). Data da avaliação: 17/10/2017.”




