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F.D’ Gold Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
CNPJ(MF) 08.673.569/0001-20
Demonstrações Contábeis

ECONOMIA

Consulta ao
5º lote de
restituição do
IR é liberado
A A Receita Federal libera nesta terça-feira (8), a partir das 9h,
a consulta ao quinto lote de
restituição do Imposto de Renda de 2019. A grana será paga
no dia 15 na conta-corrente informada pelos contribuintes
nas declarações.
Os valores são corrigidos
pela Selic (taxa básica de juros
da economia) desde o mês seguinte ao prazo de envio. Para
as declarações deste ano, o rendimento começou a ser aplicado em maio.
A consulta pode ser feita
no site da Receita (www.receita.
economia.gov.br) ou pelo telefone 146.
Além da devolução de imposto referente aos rendimentos no ano passado, o lote inclui
também restituições residuais
desde 2008. Ao todo, 2.703.715
receberão R$ 3,5 bilhões.
Dos valores liberados neste
lote, R$ 180.177.859,42 serão pagos a 4.848 contribuintes acima de 80 anos, 32.634 com idade entre 60 e 79 anos, e 4.281
com alguma deficiência física ou mental ou doença grave. Também estão neste grupo
17.056 professores que tenham
o magistério como renda principal. Esses contribuintes são
os considerados prioritários.
Segundo a Receita, devem
estar neste lote os contribuintes que enviaram a declaração
até o dia 28 de abril, reta final
do IR deste ano. Quem enviou
nesse período, mas não entrou
no quinto lote, pode ter caído
na malha fina. É recomendável, portanto, conferir a situação da declaração no eCac (centro virtual de atendimento) e,
se houver pendência, avaliar a
possibilidade de enviar um declaração retificadora. (FP)
EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20DIAS. PROCESSO
Nº 0029148-25.2011.8.26.0405 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 6ª Vara Cível, do Foro de Osasco, Estado de
São Paulo, Dr(a). Renata Soubhie Nogueira Borio, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) LUIZ CARLOS
MARIANO, CPF 293.943.928-15, THIAGO LUIZ
MARIANO, CPF 282.898.218-16 e IZETE DO CARMO
NUNES, CPF 059.459.398-03, que Henrique Lopes
Marques ajuizou ação de despejo,em fase de execução,
com a desconsideração da personalidade jurídica da
executada Cefomus Centro de Formação Multiprofissional da Saúde S/C Ltda,para cobrança de R$ 870.868,80,
referente a débitos de locação. Estando os executados
em lugar ignorado, expede-se edital, para que, em 3
dias, a fluir do prazo supra, paguem o débito atualizado,
com os honorários de 10% reduzidos pela metade, ou
apresentem embargos em 15 dias, podendo, nesses 15
dias, depositar 30% do débito e solicitar o parcelamento
do saldo em 6 vezes, com juros de 1% ao mês, sob
pena de expedição de mandado de penhora e avaliação
para praceamento de tantos bens quantos bastem para
garantia da execução, nomeando-se curador especial
em caso de revelia. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. [08,09]

BALANÇOS PATRIMONIAIS - Valores em R$ mil
Ativo
NE 30/06/19 30/06/18 Passivo
NE 30/06/19 30/06/18
Circulante
13.868
19.373 Circulante
10.000
13.591
Disponibilidades
3.9
11.591
17.838 Outras Obrigações
4
10.000
13.591
Outros Créditos
4
2.214
1.493 Carteira de câmbio
4.727
6.519
Diversos
2.214
1.493 Fiscais e previdenciárias
3.086
2.267
Outros Valores e Bens
4
63
42 Diversas
2.187
4.805
Despesas antecipadas
63
42 Patrimônio Líquido
6.273
8.535
Não Circulante
2.405
2.753 Capital:
6.a
4.000
4.000
Investimentos
19
19 De Domiciliados no país
4.000
4.000
Outros investimentos
19
19 Reservas de lucros
6.b
1.407
3.342
Imobilizado de Uso
5.a
2.353
2.689 Lucros acumulados
866
1.193
Outras imobilizações de uso
3.298
3.388 Total do Passivo e Patrimônio Líquido
16.273
22.126
(Depreciações acumuladas)
(945)
(699) DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - Valores em R$ mil
Intangível
5.b
33
45
Semestre de 01/01/19 a 30/06/19
Ativos Intangíveis
188
182
Reservas
Lucros ou
(Amortização acumulada)
(155)
(137)
Capital
Especiais
Prejuízos
Total do Ativo
16.273
22.126
Realizado de Lucros Acumulados Total
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS Saldos no Início do Semestre em 01/01/19 4.000
1.407
- 5.407
DOS SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2019 E 2018 (Em MR$)
Lucro líquido/ (prejuízo) do semestre
866
866
1. Contexto operacional: A F.D’GOLD Distribuidora de Títulos e Valores Saldos no Fim do Semestre em 30/06/19
4.000
1.407
866 6.273
Mobiliários Ltda. (“Distribuidora”), foi constituída em 12 de dezembro de 2006 e au- Mutações do Semestre:
866
866
torizada pelo Banco Central do Brasil a operar em 18 de janeiro de 2007. Tem por obSemestre de 01/01/18 a 30/06/18
jetivo atuar preponderantemente no mercado de ouro e de títulos e valores mobiliários
Reservas
Lucros ou
em seu nome e/ou em nome de terceiros. 2. Apresentação das demonstrações conCapital Especiais
Prejuízos
tábeis: As demonstrações contábeis foram preparadas de acordo com as práticas conRealizado de Lucros Acumulados Total
tábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Saldos no Início do Semestre em 01/01/18 4.000
3.342
- 7.342
Central do Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os Pronunciamentos, Lucro líquido/ (prejuízo) do semestre
1.193 1.193
as Orientações e Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis Saldos no Fim do Semestre em 30/06/18
4.000
3.342
1.193 8.535
(CPC), e apresentadas com as diretrizes estabelecidas, pelo Banco Central do Brasil, Mutações do Semestre:
1.193 1.193
por meio do Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (COSIF).
dos
seguintes
bens/valores:
•
5.981,01
gramas
de
ouro
no
montante
de
R$ 667 (R$
A autorização para conclusão destas demonstrações e sua divulgação a terceiros, foi
dada pela Diretoria da Distribuidora em 31 de julho de 2019. 3. Principais práticas 667 em 2018). E, processos com ouro apreendido no exercício encerrado em 31 de decontábeis - 3.1. Apuração de resultado: O regime de apuração do resultado é o de zembro de 2018, conforme abaixo: • Ouro ﬁno apreendido em São Paulo no montante
competência. 3.2. Estimativas contábeis: Na preparação das demonstrações foram de R$ 73; • Ouro bruto apreendido em São Paulo no montante de R$ 51; • Valores em
utilizadas estimativas contábeis que se basearam em fatores objetivos e subjetivos, e Reais apreendidos em Itaituba no montante de R$ 307.
30/06/2019 30/06/2018
levaram em consideração o julgamento da Administração para determinação do valor Passivo
adequado a ser registrado nas demonstrações contábeis. A liquidação das transações Outras obrigações
Carteira
de
câmbio
4.727
6.519
envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores divergentes devido à subje4.727
6.519
tividade inerente ao processo de sua determinação. A Administração da Distribuidora Câmbio vendido a liquidar - ouro
3.086
2.267
revisa as estimativas e premissas pelo menos mensalmente. 3.3. Não circulante: i. Fiscais e previdenciárias
Impostos
e
contribuições
sobre
lucros
a
pagar
222
721
Imobilizado de uso: são registrados pelo custo de aquisição e a depreciação foi cal48
39
culada pelo método linear, com base em taxas que levam em consideração a vida Impostos e contribuições sobre salários
Impostos
e
contrib.
sobre
serviços
terceiros
684
212
útil e econômica dos bens segundo parâmetros e taxas estabelecidos pela legislação
1
2
tributária, sendo de 20% ao ano para “Sistema de processamento de dados e de trans- Outros
70
108
portes” e de 10% ao ano para as demais contas; ii. Intangível: são registrados os di- PIS e Coﬁns
IOF
a
recolher
256
130
reitos adquiridos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da
1.805
1.055
Distribuidora ou exercidos com essa ﬁnalidade. São representados por softwares, re- CFEM a pagar
2.187
4.805
gistrados pelo custo de aquisição e amortizados pelo método linear, com base na vida Diversas
115
101
útil estimada e segundo parâmetros e taxas estabelecidos pela legislação tributária à Despesas de pessoal
Comissões
1.173
4.316
taxa de 20% ao ano. 3.4. Demais ativos circulantes e não circulantes: São apresenOutras
despesas
administrativas
549
388
tados pelo valor de realização incluindo, quando aplicável, as variações monetárias,
350
bem como os rendimentos auferidos até a data do balanço. 3.5. Passivos circulan- Credores diversos – pais
5.
Imobilizado
de
Uso
e
Intangível
tes: i. Demais passivos circulantes: são demonstrados pelos valores conhecidos ou
calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações a. Imobilizado

monetárias e/ou cambiais incorridas até a data dos balanços; ii. Provisões: uma proValor líquido
visão é reconhecida no balanço quando a Distribuidora possui uma obrigação legal ou
30/06/2019
30/06/2018
constituída como resultado de um evento passado, onde é provável que um recurso
Taxa de
econômico seja requerido para saldar a obrigação e os montantes envolvidos forem
depreciação
Depreciação
Valor
Valor
mensuráveis com suﬁciente segurança. As provisões são registradas tendo como base
- % Custo acumulada líquido
Líquido
as melhores estimativas do risco envolvido. 3.6. Provisão para Imposto de Renda e Instalações
10
123
(45)
78
91
Contribuição Social: A provisão para o imposto de renda é constituída à alíquota de Móveis e equipamentos
15% do lucro tributável, acrescida de adicional de 10% sobre os lucros que excederem de uso
10
242
(106)
136
157
R$240 no ano. A provisão para contribuição social está sendo calculada à alíquota de Sistema de
15%, após efetuados os ajustes determinados pela legislação ﬁscal. 3.7. Redução comunicação
10
9
(4)
5
6
ao valor recuperável de ativos (impairment): Um ativo está desvalorizado quando Sistema de
seu valor contábil excede seu valor recuperável. De acordo com a Resolução CMN nº processamento de
3.566/2008, que dispõe sobre procedimentos aplicáveis no reconhecimento, mensura- dados
20
90
(64)
26
37
ção e divulgação de perdas em relação ao valor recuperável de ativos (impairment), a
20 2.803
(703)
2.100
2.387
Distribuidora testa, no mínimo anualmente, o valor recuperável dos seus ativos, sendo Sistema de transporte
10
31
(23)
8
11
reconhecidas no resultado do exercício as eventuais perdas apuradas. Nos semestres Sistema de segurança
encerrados em 30 de junho de 2019 e 2018 não foram constatadas perdas no valor Total
3.298
(945)
2.353
2.689
recuperável dos ativos. 3.8. Contingências: O reconhecimento, a mensuração e a
divulgação das contingências ativas e passivas e obrigações legais são efetuados de b. Intangível
acordo com os critérios deﬁnidos no pronunciamento técnico CPC nº 25 do Comitê de
Valor líquido
Pronunciamentos Técnicos, aprovado pela Resolução nº 3.823/09 do Banco Central
30/06/2019
30/06/2018
do Brasil. i. Contingências ativas: não são reconhecidas nas demonstrações conTaxa de
tábeis, exceto quando da existência de evidências que propiciem a garantia de sua
amortização
Amortização
Valor
Valor
realização, sobre as quais não cabem mais recursos; ii. Contingências passivas:
-% Custo acumulada líquido
Líquido
são reconhecidas nas demonstrações contábeis quando, baseado na opinião de as- Softwares
20
188
(155)
33
45
sessores jurídicos e da administração, for considerado provável o risco de perda. Os
188
(155)
33
45
passivos contingentes classiﬁcados como perdas possíveis pelos assessores jurídicos Total
são apenas divulgados em notas explicativas, quando relevantes, enquanto aquelas 6. Patrimônio líquido: a) Capital Social: O capital social de R$ 4.000, está repreclassiﬁcadas como perda remota não requerem provisão e divulgação; iii. Obrigações sentado por 4.000.000 de cotas, totalmente subscritas e integralizadas por cotistas
legais: ação judicial ou administrativa, com uma provável saída de recursos para a domiciliados no país. b) Reservas de lucros: As reservas de lucros são constituídas
liquidação das obrigações ﬁscais e tributárias, quando os montantes envolvidos forem no encerramento do balanço no ﬁnal do exercício social. c) Dividendos: Nos semesmensuráveis com suﬁciente segurança. 3.9. Caixa e equivalentes de caixa: Caixa tres encerrados em 30 de junho de 2019 e 2018 não foram distribuídos dividendos por
e equivalentes de caixa são representados por disponibilidades em moeda nacional, decisão dos controladores. d) Juros sobre capital próprio: Nos semestres encerrado
depósitos bancários e aplicações temporárias em ouro, cujos vencimentos das opera- em 30 de junho de 2019 e 2018 não foram pagos juros sobre capital próprio, conforme
ções na data de efetiva aplicação seja igual ou inferior a 90 dias e apresentam risco faculta o artigo 9 da Lei nº 9.249/95.
insigniﬁcante de mudança de valor justo, que são utilizados pela Distribuidora para 7. Outras Despesas Administrativas
30/06/2019 30/06/2018
gerenciamento de seus compromissos de curto prazo. A composição dos saldos e:
Outras despesas administrativas
(3.712)
(4.919)
31/06/2019 30/06/2018 Despesas de aluguéis
(106)
(121)
Caixa
240
6.028 Despesas de comunicações
(35)
(28)
Depósitos bancários
2.957
1.382 Despesas com manutenção e conservação
(41)
(12)
Aplicações temporárias em ouro
8.394
10.428 Despesas de material
(8)
(8)
Total caixa e equivalentes de caixa
11.591
17.838 Despesas de processamento de dados
(126)
(153)
4. Composição de saldos relevantes
30/06/2019 30/06/2018 Despesas com comissões
(1.149)
(2.691)
Ativo
Despesas com serviços do sistema ﬁnanceiro
(45)
(39)
Diversos
2.214
1.493 Despesas de serviços de terceiros
(23)
(29)
Adiantamentos e antecipações salariais
39
19 Despesas de serviços técnicos especializados
(521)
(399)
Adiantamentos p/pagto.nossa conta
178
146 Despesas de transporte
(966)
(942)
Devedores diversos País
21
211 Despesas de viagem no País
(260)
(170)
Impostos e contribuições a compensar
729
- Despesas com depreciação e amortização
(186)
(184)
1.247
1.117 Outras despesas administrativas
Devedores por Depósitos em Garantia – Apreensão de ouro (i)
(246)
(143)
Outros Valores e Bens
8. Despesas de IR e Contribuição Social
Despesas Antecipadas
63
42
30/06/2019 30/06/2018
Vale Refeição/Alimentação
18
15 Resultado antes do IR e contribuição social
1.201
2.179
Vale Transporte
2
2 (-) Juros sobre capital próprio
Prêmios de Seguros
43
25 Adições/exclusões
57
40
(i) Existem dois pedidos de restituição de apreensões, relativas a ouro aluvionar, regu- Lucro Real/ (Prejuízo) ﬁscal
1.258
2.219
larmente adquiridas através de postos de compra de ouro, conforme descrito abaixo. (-) Compensação de prejuízo ﬁscal
(377)
Autos nº 0005661-25.2015.4.01.3603 que tramita perante o D. Juízo de Direito da Base de cálculo
881
2.219
2ª Vara Federal de Sinop-MT, e objetiva a restituição dos seguintes bens/valores: • Imposto de Renda - 15 % + adicional 10%
(208)
(543)
Dirceu Santos Frederico Sobrinho
3.744,93 gramas de ouro no montante de R$ 417 (R$ 417 em 2018); • Valores em reais (-) Incentivos ﬁscais – P.A.T.
5
1
Diretor
(132)
(444)
no montante de R$ 33 (R$ 33 em 2018); Autos nº 0320/2016 que tramita perante a Contribuição Social – 15% (20% em 2018)
Reinaldo Dantas - Contador CRC-1SP 110330/O-6
(335)
(986)
Superintendência Regional da Polícia Federal em Cuiabá-MT, e objetiva a restituição Total da provisão de IRPJ e CSLL
RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Aos Ilmos. Srs. Quotistas e Diretores da F.D’Gold Distribuidora de Títulos e Valores ﬁnanceiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude cionais. ii. Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria
Mobiliários Ltda. São Paulo, SP. Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis ou erro. Na elaboração das demonstrações ﬁnanceiras, a Administração é respon- para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não
da F.D’Gold Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (“F.D’Gold”) que sável pela avaliação da capacidade da “F.D’Gold” continuar operando, divulgando, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eﬁcácia dos controles internos da
compreendem o balanço patrimonial em 30 de junho de 2019 e as respectivas de- quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e Distribuidora. iii. Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoamonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido, dos ﬂuxos de caixa o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações ﬁnanceiras, a não ser bilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração.
e dos resultados abrangentes, para o semestre ﬁndo naquela data, bem como, as que a Administração pretenda liquidar a Distribuidora ou cessar suas operações, ou iv. Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de
respectivas notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas quando lidas em con- responsáveis pela governança da “F.D’Gold” são aqueles com responsabilidade pela incerteza relevante em relação a eventos ou circunstâncias que possa levantar dúvida
junto com as notas explicativas da Administração, que as acompanham, representam supervisão do processo de elaboração das demonstrações ﬁnanceiras. Responsabili- signiﬁcativa em relação à capacidade de continuidade operacional da “F.D’Gold”. Se
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e ﬁnanceira dades do auditor pela auditoria das demonstrações ﬁnanceiras: Nossos objetivos concluirmos que existe uma incerteza relevante devemos chamar atenção em nosso
da F.D’Gold Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (“F.D’Gold”), em são obter segurança razoável de que as demonstrações ﬁnanceiras, tomadas em con- relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações ﬁnanceiras
30 de junho de 2019, o desempenho de suas operações e os seus ﬂuxos de caixa junto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou incluir modiﬁcação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nospara o semestre ﬁndo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é
sas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de
Brasil, aplicáveis as instituições ﬁnanceiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que uma auditoria realizada de
nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Distribuidora a
do Brasil. Base para Opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as
não mais manter-se em continuidade operacional. v. Avaliamos a apresentação geral,
brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de
com tais normas, estão descritas na seção intitulada: “Responsabilidades do auditor fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjun- a estrutura e o conteúdo das demonstrações ﬁnanceiras, inclusive as divulgações e
pela auditoria das demonstrações ﬁnanceiras”. Somos independentes em relação a to, possam inﬂuenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas se as demonstrações ﬁnanceiras representam as correspondentes transações e os
“F.D’Gold”, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações ﬁnanceiras. Como parte eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. vi. CoProﬁssional do Contador e nas Normas Proﬁssionais emitidas pelo Conselho Federal de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de municamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspecde Contabilidade - CFC e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acor- auditoria, exercemos julgamento proﬁssional, e mantemos ceticismo proﬁssional ao tos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações signiﬁcativas de
do com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida foi suﬁciente e longo da auditoria. Além disso: i. Identiﬁcamos e avaliamos os riscos de distorção re- auditoria, inclusive as eventuais deﬁciências signiﬁcativas nos controles internos que
apropriada para fundamentar nossa opinião. Responsabilidades da administração levante nas demonstrações ﬁnanceiras, independentemente se causada por fraude ou identiﬁcamos durante nossos trabalhos.
e da governança pelas demonstrações ﬁnanceiras: A Administração da “F.D’Gold” erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos,
São Paulo, SP, 30 de agosto de 2019
é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações ﬁnan- bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suﬁciente para fundamentar
ceiras, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às institui- nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude
FINAUD
Auditores
Independentes
S/S
Welington Vieira Araújo
ções autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, e pelos controles internos é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar
Contador - CRC 1 SP 136.741/O-6
que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações os controles internos, conluio, falsiﬁcação, omissão ou representações falsas inten- CRC 2 SP 032.357/O-7

_____________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat – Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 1º. Vara da Família e Sucessões do
Foro da Comarca de Santo André – SP Processo: nº 0036340-07.2017.8.26.0564. Executados: VANDER SOARES
VALENÇA e Outros. DIREITOS DE COMPROMISSÁRIO COMPRADOR SOBRE Casa e respectivo terreno c/ área de
14.800m² em São Bernardo do Campo – 60% do valor de avaliação. 1ª Praça começa em 22/11/2019, às 14h15min, e
termina em 26/11/2018, às 10h15min e; 2ª Praça começa em 26/11/2018, às 14h16min, e termina em 16/12/2019, às
14h15min. DIREITOS DE COMPROMISSÁRIO COMPRADOR SOBRE Casa sob o número 169, e respectivo terreno,
situado à Rua Jupiter, em São Bernardo do Campo. Descrição completa na Matrícula (mãe) nº 36.076 - 2º CRI de São
Bernardo do Campo/SP. CONTRIBUINTE: 523.106.046.000. Ficam os requeridos VANDER SOARES VALENÇA , seu
cônjuge, se casado for; os promitentes vendedores ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA NOSSA CASA, RENATO ALVES
FERREIRA, EMERSON JOSÉ DA SILVA , seu cônjuge, MÁRCIA LOPES DE SOUZA e demais interessados INTIMADOS
das designações supra, bem como da penhora realizada em data de 28/05/2013. Lance mínimo na 1ª praça: R$
209.367,69 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 125.620,61 (sujeitos à atualização).

Leilão Público Extrajudicial

CNPJ: 01.838.723/0001-27

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS - Valores em R$ mil
Demonstração dos Resultados
NE 1º-SEM-19 1º-SEM-18
Receitas de Intermediação Financeira
6.228
8.409
Resultado de operações com títulos e valores mobiliários
6.228
8.409
Resultado Bruto da Intermediação Financeira
6.228
8.409
Outras Receitas/ Despesas Operacionais
(5.064)
(6.230)
Despesas de pessoal
(1.044)
(872)
Outras despesas administrativas
7
(3.712)
(4.919)
Despesas tributárias
(332)
(429)
Outras receitas operacionais
27
1
Outras despesas operacionais
(3)
(11)
Resultado Operacional
1.164
2.179
Resultado Não Operacional
37
Resultado Antes da Tributação Sobre o Lucro
e Participações
1.201
2.179
Imposto de Renda e Contribuição Social
8
(335)
(986)
Provisão para imposto de renda
(203)
(542)
Provisão para contribuição Social
(132)
(444)
Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício/Semestre
866
1.193
Nº de cotas:
4.000.000 4.000.000
Lucro/(Prejuízo) por cota R$
0,22
0,30
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE - Valores em R$ mil
Demonstração do Resultado Abrangente
1º-SEM-19 1º-SEM-18
Resultado do Semestre/Exercício
866
1.193
Resultado Abrangente Total
866
1.193
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO
Valores em R$ mil
Fluxos de Caixa pelo Método Indireto
1º-SEM-19 1º-SEM-18
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido/ (prejuízo) do semestre e exercício
866
1.193
Depreciações e amortizações
185
185
Provisão de impostos no resultado
335
986
1.386
2.364
Variação de Ativos e Obrigações
(5.562)
(6.510)
(Aumento) redução de outros créditos
646
(241)
(Aumento) redução de outros valores e bens
(26)
(6)
Aumento (redução) em outras obrigações
(6.030)
(5.154)
Imposto de renda e contribuição social pagos
(152)
(1.109)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais
(4.176)
(4.146)
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Inversões em:
Investimentos
(1)
Imobilizado de uso
(17)
25
Inversões líquidas no intangível
(42)
Caixa líquido usado nas atividades de investimento
(17)
(18)
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa
(4.193)
(4.164)
Caixa e equivalentes de caixa no início do semestre/exercício
15.784
22.002
Caixa e equivalentes de caixa no ﬁm do semestre/exercício
11.591
17.838
Em 30 de junho de 2019 a Distribuidora apresentava saldos de prejuízos ﬁscais e base
negativa da contribuição social no montante de R$ 435; e, em 30 de junho de 2018 a
Distribuidora não apresentava prejuízos ﬁscais e base negativa da contribuição social.
9. Partes relacionadas: 9.1. Os saldos das operações ativas, passivas, de receitas e
despesas envolvendo partes relacionadas são os seguintes:
30/06/2019 30/06/2018
Ativo
Outras partes relacionadas
Aquisição de ouro (1)
3.285
3.356
Despesas
D’Gold Puriﬁcação de Metal Precioso Ltda.
Outras despesas administrativas - reﬁno de ouro e comissões (2) 103
1.156
(1) As transações com partes relacionadas foram contratadas a preços compatíveis
com as praticadas com terceiros, vigentes nas datas das operações, levando-se em
consideração a redução do risco. (2) A Distribuidora mantém com a coligada D’ Gold
Puriﬁcação de Metal Precioso Ltda. contrato de prestação de serviços de reﬁno de
ouro e intermediação de compra e venda de ouro nas unidades operacionais da ligada;
9.2. Remuneração de pessoal-chave da Administração: No semestre encerrado
em 30 de junho de 2019, a Distribuidora despendeu o montante de R$ 264 (R$ 228
em 2018) como remuneração às pessoas chave da Administração. 10. Cobertura de
seguros: A Distribuidora adota a política de contratar cobertura de seguros para os
bens sujeitos a riscos por montantes considerados suﬁcientes para cobrir eventuais
sinistros, considerando a natureza de sua atividade. As premissas de riscos adotadas,
dada a sua natureza, não fazem parte do escopo de uma auditoria de demonstrações
contábeis, consequentemente não foram examinadas pelos nossos auditores independentes. 11. Contingências: As declarações de renda dos últimos cinco exercícios
estão sujeitas à revisão e aprovação pelas autoridades ﬁscais. Outros impostos e contribuições permanecem sujeitos à revisão e aprovação pelos órgãos competentes por
períodos variáveis de tempo. 12. Prevenção à lavagem de dinheiro: Em cumprimento à legislação especíﬁca e às melhores práticas para sua gestão eﬁciente, são feitas
revisões periódicas e extraordinárias em todos os setores, em especial, no Cadastro;
esses procedimentos e medidas ocorrem em consonância uníssona com a gestão de
riscos e controles internos. 13. Gerenciamento de estrutura de capital: Visando o
atendimento à Resolução 4.557/2017 do Banco Central do Brasil, a instituição, adotou uma política de gerenciamento de capital que constitui um conjunto de princípios,
procedimentos e instrumentos que asseguram a adequação de capital da instituição
de forma tempestiva, abrangente e compatível com os riscos incorridos pela instituição de acordo com a natureza e complexidade dos produtos e serviços oferecidos a
seus clientes. 14. Riscos operacionais: (a) Gestão de risco operacional: Conforme
Resolução CMN 4.557/2017, informamos que a empresa dispõe de estrutura de gerenciamento de risco operacional, capaz de identiﬁcar, avaliar, monitorar, controlar e
mitigar os riscos associados a suas atividades. O risco operacional é a possibilidade
de ocorrência de perdas resultantes de falhas, deﬁciências ou inadequações de processos internos, pessoas e sistemas ou eventos externos. A empresa desenvolve permanentemente políticas, sistemas e controles internos para a mitigação e controle de
possíveis perdas advindas da exposição aos riscos inerentes às suas atividades, com
um conjunto de processos e rotinas adequados às suas modalidades operacionais
visando monitorar, controlar e assegurar o cumprimento de regras e normas aplicáveis para que práticas inadequadas não comprometam a condução dos negócios e
acarretem perdas ﬁnanceiras. O relatório de risco operacional está à disposição dos
interessados na sede da empresa. (b) Gestão de risco de mercado: O risco de mercado está ligado à possibilidade de perda por oscilações de preços e taxas em função
dos descasamentos de prazos, moedas e indexadores das carteiras ativas e passivas
da empresa. A política da instituição, em termos de exposição ao risco de mercado
é conservadora, com limites deﬁnidos e validados pela Diretoria Executiva, sendo o
cumprimento deste, acompanhado diariamente. Desta forma, a estrutura de gerenciamento de risco de mercado da empresa está apta a avaliar e monitorar os riscos
associados, garantindo eﬁciência na gestão desses riscos, controlando ainda, o PRE
(Patrimônio de Referência Exigido) de sua Carteira, conforme determina a Resolução
CMN 4.557/2017 do Banco Central do Brasil. 15. Ouvidoria: O canal de Ouvidoria
está plenamente implementado, através de canal próprio de discagem direta gratuita
(DDG) 0800.772.8006.
DIRETORIA
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LOTE ÚNICO DE BENS MÓVEIS, MEDICAMENTOS DE USO VETERINÁRIO SENDO:

TILOSINA 25% SC25KG (Tylan G-250), FORNECEDOR – ELANCO, DISPONIBILIZADOS DA SEGUINTE MANEIRA:
• APROX. 2.925 Kg DE TILOSINA 25% SC25KG (Tylan G-250). DATA DE FABRICAÇÃO: 01/12/2017. VALIDADE:
01/11/2019. CÓDIGO ANVISA: 4.734/94. LOTES 160/17, 161/17, 162/17. LOCALIZADOS EM CHAPECÓ – SC.
• APROX. 825 Kg DE TILOSINA 25% SC25KG (Tylan G-250). DATA DE FABRICAÇÃO: 01/01/2018. VALIDADE:
01/12/2019. CÓDIGO ANVISA: 4.734/94. LOTES 001/18 E 002/18. LOCALIZADOS EM RIO VERDE – GO.
• APROX. 2.625 Kg DE TILOSINA 25% SC25KG (Tylan G-250). DATA DE FABRICAÇÃO: 01/01/2018. VALIDADE:
01/12/2019. CÓDIGO ANVISA: 4.734/94. LOTES 003/18, 004/18 e 005/19. LOCALIZADOS EM RIO VERDE – GO.
OBS.: DESCRIÇÃO: “indicado para auxiliar no tratamento e controle da doença respiratória crônica (DRC) das
aves, causada por MYCOPLASMA GALLISEPTICUM e MYCOPLASMA SYNOVIAE ou para prevenção de
AEROSSACULITE na época de vacinação ou outros períodos de estresse. para tratamento da enterite
necrótica das aves, associada com cepas susceptíveis de CLOSTRIDIUM PERFRINGENS. usado como
preventivo da sinusite infecciosa dos perus, causada pelo MYCOPLASMA GALLISEPTICUM.”
Lote vendido sem garantia, no estado em que se encontra. Custos com a remoção e transporte por
conta do arrematante. LOCAL DO LEILÃO: Rua Vinte e Quatro de Fevereiro, nº 73, Jardim Olavo
Bilac, São Bernardo do Campo/SP. VISITAÇÃO: agendar no escritório da leiloeira.
Edital na íntegra, lances online e fotos no site:

lanceja.com.br (11) 4426-5064
Leiloeira Oficial: Cristiane Borguetti Moraes Lopes - JUCESP 661

Edital de Citação. Processo Digital nº: 1007628-84.2014.8.26.0114. Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial Espécies de Títulos
de Crédito Exequente: Banco Bradesco S.A. Executado: Ernildo Ferrari Neto. Edital de Citação. Prazo de 20 dias. Processo nº 1007628-84.
2014. 8.26.0114. O MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro de Campinas, Estado de São Paulo, Dr. Fabio Varlese Hillal, na forma da
Lei, etc. Faz Saber a(o) Ernildo Ferrari Neto, CPF 026.502.816-77, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por
parte de Banco Bradesco S.A., alegando, em síntese, haver inadimplência por parte do executado no Instrumento Particular de Confis são de
Dívidas e Outras Avenças nº 234040842. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determina da a sua Citação, por Edital, para
os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 3 (três) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a dívida
no valor de R$ 109.546,19, que deverá ser atualizada até a data do efetivo pagamento, acrescida dos honorários advocatícios da parte
exequente arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito. Prazo para Embargos: 15(quinze)dias úteis, contados do
decurso do prazo do presente edital. Advertências: 1- Caso o(a) executado(a) efetue o pagamento no prazo acima assinalado, os honorários
advocatícios serão reduzidos pela metade(art.827,§1º,do CPC). 2-No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do(a) exequente e
comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, poderá o(a)
executado(a) valer-se do disposto no art. 916 e §§, do CPC. Indeferida a proposta, seguir-se-ão os atos executivos, nos termos do art. 916, §
4º, do CPC. O não pagamento de qualquer das parcelas acarretará o disposto no art. 916, § 5º, do CPC. A opção pelo parcelamento importa
renúncia ao direito de opor embargos (art. 916, § 6º, do CPC). Não sendo efetuado o pagamento nem apresentados embargos, 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 Campinas, aos 27 de setembro de 2019.
1ª VARA CÍVEL DE ITAQUAQUECETUBA - Estrada de Santa Isabel, 1170/1194
- Jardim Claudia - CEP 08570-080 - Fone: (11) 4640-3454 -,Itaquaquecetuba-SP
- E-mail: itaqua1cv@tjsp.jus.br - Horário de Atendimento ao Público: das12h30min
às19h00min - EDITAL de CITAÇÃO – Prazo de 30 dias, expedido nos autos da
ação de USUCAPIÃO, processo nº 1002799-19.2015.8.26.0278. O MM. Juiz de
Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Itaquaquecetuba, Estado de São Paulo, Dr.
THIAGO HENRIQUE TELES LOPES, na for ma da Lei, etc. FAZ SABER a
FIGUEIREDO & SANTOS LTDA., que FRANCISCO CANINDÉ XAVIER PINHEIRO
ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a declaração do domínio sobre o
imóvel localizado na Estrada São Paulo-Mogi, 660, Jardim do Algarve,
Itaquaquecetuba-SP, cadastrado sob número 43211-32-25-0275-00-000-3, com
área de 166,75m² e construção de 109,50 m², alegando posse mansa e pacífica
no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para CTAÇÃO
dos SUPRAMENCIONADOS para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir
após o prazode 30 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 Itaquaquecetuba, aos 04 de outubro de 2019.

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião,
PROCESSO Nº 0051522- 77.2011.8.26.0100 (USUC 1159) A Doutora Aline Aparecida de Miranda,
MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO
PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) Herdeiros de Maria de
Lourdes Teixeira Monteiro, a saber: Cecília de Lourdes Monteiro Alcântara, Joaquim Barros
Alcântara Filho; Espólio de Celso Ayres Monteiro, réus ausentes, incertos, desconhecidos,
eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores,
que Jorge Luiz Leite e Cleusa da Silva Lima Leite ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a
declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Mário Pati, nº 727 Bairro Limoeiro, Distrito
de São Miguel Paulista - São Paulo SP, com área de 195,29 m², contribuinte nº 111.200.0035-0,
alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital
para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o
prazo de 20 dias, contestem o feito. 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 de 20 dias. Processo nº 0004580-78.2014.8.26.0650. A MM. Juíza de Direito da 3ª Vara,
do Foro de Valinhos, Estado de São Paulo, Dra. Maria Claudia Moutinho Ribeiro, na forma da Lei, etc. Faz Saber
a(o) Marcos Luis da Silva, Brasileiro, Casado, Motorista, RG 26326049, CPF 137.916.738-82, pai Geraldo
Joaquim da Silva, mãe Marli Guedes de Souza, Nascido/Nascida 24/04/1965, de cor Pardo, natural de Duque de
Caxias - RJ, com último endereço mencionado à Rua Ademar Pereira Barros, 330, Jd. Centenário, CEP 01304-512,
Campinas - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de CMJ Comércio de
Veiculos Ltda, alegando em síntese: Que a requerente vendeu aos requeridos um veículo usado Marca GM, modelo
Corsa, Placa CYW 6906, Renavam nº 788583476 e que o requerido não transferiu para si o veículo adquirido, sendo
que os débitos com IPVA, licenciamento e a inserção do nome no CADIN ainda constam no DETRAN em nome do
antigo proprietário do veículo 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 Valinhos, aos 23 de setembro de 2019.

GAZETA DE SÃO PAULO - 08 E 09/10/2019

Edital de Citação. Prazo de 20 dias. Processo nº 1043462-80.2016.8.26.0114. O MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível, do Foro de Campi
nas, Estado de São Paulo, Dr. Mauricio Simões de Almeida Botelho Silva, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Luciano Ferreira da Silva,
Brasileiro,RG277088756, CPF178.928.768-55,com endereço à Rua Jose Antonio Rezze,60,Jardim Sao Gabriel,CEP13045-275,Campinas-SP,
que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Cmj Comercio de Veiculos Ltda, alegando em síntese: que a re
querente vendeu veículo usado da marca GM,modelo Celta Spirit1.0,cor preta,ano/mod 2005/2006,placa DSE 0035,Renavam n°865508089 ao
requerido supra,porém o veiculo continua no nome da antiga proprietária obrigando a autora ao pagamento de débitos existentes ao veículo,no
valor total de R$ 1.2019,08 bem como R$158,22 emolumentos para o cancelamento de protesto, os quais os requeridos são responsáveis .
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para
que, no prazo de 15dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada
Mais. Dado e passado nesta cidade de Campinas, aos 27 de setembro de 2019
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0015269-81.2019.8.26.0562 O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 2ª Vara Cível, do Foro de Santos, Estado de São Paulo, Dr(a). PAULO SÉRGIO MANGERONA, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a(o) HENHAU IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 12.875.116/0001-53,
que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Compania Sud Americana de
Vapores SA, neste ato representada pela COMPANHIA LIBRA DE NAVEGAÇÃO, com sede na cidade de Barueri/SP, na
Alameda Rio Negro, n.º 585, 5.º Andar, Conjunto 51, Sala 2, Alphaville, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 42.581.413/0001-57.
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua
INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente
edital, pague a quantia de R$ 29.274,63 , devidamente atualizada até julho de 2019, acrescido de 1% (um por cento) a
título de taxa de satisfação da execução ( Lei Estadual 11.608/03, artigo 4º, inciso III), 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 Santos, aos 03 de setembro de 2019.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1127802-96.2016.8.26.0100 O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 10ª Vara Civel, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São
Paulo, Dr(a). CARLOS EDUARDO PRATAVIERA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) RENATHA
MARIA ROLIM DE ANDRADE, CPF 427.005.348-83 que, VSTP EDUCAÇÃO LTDA lhe ajuizou
uma ação de Execução para o recebimento de R$8.098,27 (Nov/2016), oriundos do Contrato de
Prestação de Serviços Educacionais, referente as mensalidade de Janeiro e Abril/2015, vencidas e
não pagas. Estando a executada em lugar ignorado, foi deferida a sua CITAÇÃO por EDITAL, para
que em 03 dias, pague o débito atualizado ou em 15 dias embargue, ou reconheça o crédito da
exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários,
podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais atualizadas, prazos
estes que começarão a fluir após os 20 dias supra, sob pena de penhora e avaliação, ficando
advertida que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, IV, do CPC). Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.

5ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1130675-69.2016.
8.26.0100. O MM. Juiz) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Central da Capital, Estado de São
Paulo, Dr. Marcos Roberto de Souza Bernicchi, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a AMARILDO
MARTINS (CPF. 084.055.098-79), que VSTP EDUCAÇÃO LTDA, lhe ajuizou uma ação de
Execução para o recebimento de R$7.246,16 (Maio/2017), oriundos do Contrato de Prestação de
Serviços Educacionais e do Contrato de Atividade Extracurricular, firmados entre as partes e não
pagos. Estando o executado em lugar ignorado, foi deferida a sua CITAÇÃO por EDITAL, para que
em 03 dias, pague o débito atualizado ou em 15 dias embargue, ou reconheça o crédito da
exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários,
podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais atualizadas, prazos
estes que começarão a fluir após os 20 dias supra, sob pena de penhora e avaliação, ficando
advertido que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, IV, do CPC). Será o
presente edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.

5ª VC – Santo André. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 100227074.2017.8.26.0554. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro de Santo André, Estado
de São Paulo, Dr(a). Adriana Bertoni Holmo Figueira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)
MARCELO JOSÉ DA SILVA BARBOSA, Brasileiro, Estudante, RG 29.344.950-8, CPF
287.127.098-83, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Amc - Serviços
Educacionais Ltda, alegando em síntese: que o(a) autor(a) é credor(a) da quantia de R$ 22.933,93,
base: fevereiro/2017, ao Contrato de Prestação de Serviços Educacionais em curso de Graduação
em DESIGN-DESENHO INDUSTRIAL, referente as mensalidades não pagas pelo requerido, dos
meses 02 a 12 do ano de 2012, requerendo o(a) autor(a) que seja condenado o requerido a pagar
com suas obrigações, acrescidos de custas e honorários advocatícios. 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, ficando consignado que é de 15 dias o prazo para efetuar o débito reclamado, a fluir
após os trinta dias supra, devidamente atualizada, devendo efetuar o pagamento de honorários
advocatícios correspondente a 5% do valor da causa, ou apresente embargos, nos termos do artigo
701 do CPC. Em caso de não pagamento e da não oposição dos embargos, ou ainda, a rejeição
deles, constituir-se-á pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer
formalidade. 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 Santo André, aos 20 de setembro de 2019.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0002896-43.2019.8.26.0004 O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr(a).
ANA LUIZA MADEIRO DIOGO CRUZ, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a TAIS MARA SIMÕES
COELHO, CPF. 229.390.878-06, que EST Empreend. e Suportes Tecnológicos e Educacionais
LTDA, ajuizou uma ação monitória, nº 0022645-27.2011, julgada procedente, ora em fase de
Cumprimento de Sentença, condenando-a ao pagamento de R$ 27.115,74 (atualizado até
19/03/2019). Estando a executada em lugar ignorado, foi determinada a sua intimação por edital,
para que em 15 dias, a fluir após o prazo supra, efetue o pagamento do débito atualizado, sob pena de
incidência de multa de 10%, e de honorários advocatícios de 10%, com expedição de mandado de
penhora e avaliação, nos termos do art. 523 do CPC, ficando ADVERTIDA, independentemente de nova
intimação, que terá 15 dias a fluir após os 30 dias supra, para oferecer impugnação. Não impugnando a
ação, 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 19 de setembro de 2019.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002414-31.2017.8.26.0010. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional X - Ipiranga, Estado de São Paulo,
Dr(a). Caren Cristina Fernandes De Oliveira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) RICARDO
FERRAZ, Brasileiro, RG 16.905.139, CPF 150.881.428-70, com endereço à Marques de Marica,
422, Fundos Ii, Sacoma, CEP 04252-000, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de
Procedimento Comum Cível por parte de Centro de Assistência Social São Vicente de Paulo Col. Vicentino Virgem Poderosa, alegando em síntese: ser credor do valor de R$ 21.201,75 (vinte
e um mil, duzentos e um reais e setenta e cinco centavos) - atualizado em abril/2017, referente às
parcelas da anuidade vencidas em maio a dezembro de 2012, decorrentes do contrato de prestação
de serviços educacionais. 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, 20 dias contados da publicação,
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 São Paulo, aos 10 de julho de 2019.
3ª VC – Barueri. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1016631-07.2014.
8.26.0068 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Barueri, Estado de São Paulo,
Dr(a). Raul de Aguiar Ribeiro Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) RENATO ZAMPIERI
MARTINS, Brasileiro, CPF 396.313.588-36, com endereço à Rua Terra, 63, CASA 01, Jardim
Tupanci, CEP 06414-060, Barueri - SP, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de
FIEO - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ENSINO PARA OSASCO - UNIFIEO, alegando em síntese: lhe
ajuizou uma ação Monitória, objetivando o recebimento de R$ 12.826,40 (Out/2014), oriundos das
mensalidades não pagas do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, firmado entre as
partes. Estando o requerido em lugar ignorado, CITADO fica, para que, em 15 dias, a fluir do prazo
supra, pague o débito atualizado (ficando isento de custas e honorários) ou embargue a ação, sob
pena de constituir-se de pleno direito, o título executivo judicial, nomeando-se curador(a) especial.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de Barueri, aos 12 de setembro de 2019.
12ª VC – Regional Santo Amaro. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº
0017595- 45.2019.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 12ª Vara Cível, do Foro Regional II
Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Carolina Pereira de Castro, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o) CENTER CARNES QUALITY KIKO LTDA-ME (COMERCIAL HIPER BARATO),
CNPJ. 02.270.347/0001-80, na pessoa de seu representante legal, que nos autos da ação de
Procedimento Comum em fase de Cumprimento de Sentença ajuizada por Aldenir Nilda Pucca,
foi determinada, nos termos do art. 513, § 2º, IV do CPC, sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no
prazo de 15 dias, pague a quantia de R$ 15.077,62 (valor em 31/05/2019), devidamente atualizada,
sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (art. 523 e
parágrafos, do CPC). Fica ainda ADVERTIDA, que nos termos do art. 525 do CPC, transcorrido o
período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias úteis para que a
executada, 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 julho de 2019.

