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Pelo presente edital fica o requerido, CITADO para os atos e termos da ação supra e advertido de que terá o prazo, de quinze 
(15) dias, que começará a fluir após o decurso do prazo do presente edital, para contestar a presente ação, sob pena de não 
o fazendo presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela autora (artigo 285, 2ª parte, c.c artigo 319, ambos 
do Código de Processo Civil). E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa no futuro alegar ignorância, 
expediu-se o presente edital, que será afixado no local de costume, no Fórum desta comarca, e publicado na forma da lei. Dado 
e passado nesta cidade e comarca de Itatiba, Estado de São Paulo, em 23 de janeiro de 2013.

JUSTIÇA GRATUITA

Edital de CITAÇÃO expedido nos autos de ALIMENTOS, com prazo de 30 (trinta) dias, expedido nos autos nº 789/10 
(281.01.2010.004554-9) requerido por I.T.P e J.T.P. em face de VIRGILIO DA SILVA PRADO, brasileiro, casado, motorista, 
portador do RG nº 27.302.938-1/SP, filho de Rosa Silva.

A Doutora ROBERTA CRISTINA MORÃO ARRUDA NASCIMENTO, Meritíssima Juíza de Direito da 1ª Vara Cível desta 
cidade e comarca de Itatiba, Estado de São Paulo, na forma da lei, etc...

FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, em especial, o requerido VIRGILIO DA 
SILVA PRADO, que perante este Juízo e Cartório do 1º Ofício Cível, se processam os termos da ação em epígrafe, cuja petição 
inicial se resume no seguinte: Da união entre R.T.C. E o réu, nasceram as autoras I.T.P em 09.03.2000 e J.T.P em 12.09.2001. 
Até 2006, todos eram domiciliados em Jacutinga, no Estado de Minas Gerais. Gestos de agressão do réu, provocaram uma 
crise de relacionamento no casal. Desde então, as autoras e sua genitora passaram a residir nesta comarca de Itatiba. Com 
a separação de fato, a genitora R. Assumiu o sustento das filhas autoras. Ocorre que atualmente tal encargo está bastante 
oneroso para a mãe, que é manicure e não aufere uma renda satisfatória. As autoras são menores impúbere de 09 e 10 nos 
cujos gastos com escola, roupas, calçados e passeios tornaram-se cada vez mais pesados para que apenas a genitora os 
suporte. O pai réu, por outro lado, nunca procurou auxiliar as autoras. Muito pelo contrário, com suas ameaças, obrigou a 
genitora a mudar-se, o que a prejudicou na sua atividade autônoma de manicure. O réu é motorista e aufere aproximadamente 
dois salários mínimos além de realizar diversos “bicos”. Diante de todo o exposto, as autoras requerem de V.Exa. Que determine 
liminarmente e inaudita altera parte que o réu pague mensalmente a cada uma das autoras o equivalente a meio salário mínimo 
vigente nacionalmente a titulo de alimentos provisórios, a serem depositados todo dia 05 de cada mês em conta judicial aberta 
especialmente para este fim. Requerem que V. Excia. Determine a expedição de ofício ao ilustre gerente de agência deste 
fórum do Banco do Brasil para que proceda a abertura de conta. Requerem de V. Excia. O julgamento totalmente procedente 
de ação para condenar o réu a pagar mensalmente a cada uma das autoras, a título de prestação alimentícia definitiva, o 
equivalente a meio salário mínimo nacionalmente vigente à época do efetivo pagamento, cujo total deverá ser depoistado 
todo dia 05 de cada mês na conta acima referida. Requerem que V. Excia. Determine a citação do réu, para que responda à 
presente ação, podendo apresentar contestação, sob pena de reputarem-se verdadeiras as alegações das autoras. Requerem a 
intimação do ilustre representante do Ministério Público para atuar neste feito. Requere a condenação do réu ao pagamento dos 
honorários advocatícios a serem equitativamente arbitrados por V.Excia. Com base no parágrafo 4º, do artigo 20 do CPC, bem 
como ao pagamento das demais verbas de sucumbência. Requer a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Requerem o 
recolhimento da pretensão de provar a totalidade das alegações aqui contidas por meio de todas as provas admitidas no Direito, 
sobretudo testemunhais, periciais, juntada de novos documentos e depoimento pessoal do réu. As autora atribuem à presente 
causa o valor de R$ 6.120,00 (seis mil, cento e vinte reais). Pelo presente edital fica o requerido, CITADO para os atos e termos 
da ação supra e advertida de que terá o prazo, de quinze (15) dias, que começará a fluir após o decurso do prazo do presente 
edital, para contestar a presente ação, sob pena de não o fazendo presumir-se aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela 
autora (artigo 285, 2ª parte, c.c artigo 319, ambos do Código de Processo Civil)e INTIMADO de que fixado alimentos provisórios, 
devidos a partir da citação em 1/3 do salário mínimo. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa no futuro 
alegar ignorância, expediu-se o presente edital, que será afixado no local de costume, no Fórum desta comarca, e publicado na 
forma da lei. Dado e passado nesta cidade e comarca de Itatiba, Estado de São Paulo, em 28 de janeiro de 2013.

1EDITAL DE CITAÇÃO  PRAZO DE 30 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0005765-
70.2009.8.26.0281

O(A) Doutor(a) Roberta Cristina Morão Arruda Nascimento, MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Itatiba, da 
Comarca de de Itatiba, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores 
e a tantos quantos o presente edital vierem ou dele conhecimento tiverem, que Maria Benedita de Souza ajuizou(ram) ação de 
USUCAPIÃO, visando a declaração judicial de domínio do imóvel de matrícula nº 2202, sito nesta cidade na Rua Ana Feres nº 
108 - Jardim Nossa Senhora das Graças, nesta cidade, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, 
expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias, a fluir após o prazo de 30 
dias, contestem o feito, sob pena de presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Itatiba, 21 de novembro de 2012.

EDITAL DE INTIMAÇÃO EXTRAÍDO DOS AUTOS DA AÇÃO DE FALÊNCIA SAMBA INTERNET DO BRASIL LTDA - EPP - 
CNPJ/MF nº 04.289.800/0001-25)  processo nº 0008379-48.2009.8.26.0281 (1756/2010)

A Doutora ROBERTA CRISTINA MORÃO ARRUDA NASCIMENTO, Meritíssima Juíza de Direito da 1ª Vara Cível desta 
cidade e comarca de Itatiba, Estado de São Paulo, na forma da lei, etc..

FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem o dele conhecimento tiverem, em especial os credores e demais 
interessados nos autos da FALÊNCIA em epígrafe, que por sentença prolatada em 26 de outubro de 2011, foi decretada a 
FALÊNCIA de SAMBA INTERNET DO BRASIL LTDA. EPP, processo nº 1756/10 (281.01.2009.008379-4), sociedade empresária 
limitada, que atua na área de tecnologia da informação, tendo como produtos/serviços oferecidos ao mercado consumidor, 
com sede nesta cidade e comarca de Itatiba, Estado de são Paulo, na Rua Quintino Bocaiúva, 240, 8º andar, conjunto 81, 
representada por André Bartholomeu Fernandes, RG nº 24.782.075-7 e CPF nº 212.963.018-93, residente nesta cidade de 
Itatiba-SP, na Rua Pizza e Almeida, 851, Centro. Foi fixado o termo legal (artigo 99 II) da falência, nos 90º (nonagésimo) 
dia anteriores ao pedido de recuperação judicial, qual seja, 30.09.2009 e assinalado o prazo de 20 (vinte) dias, a contar da 
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primeira publicação do presente edital no Diário Oficial da Justiça, para que os credores apresentem as habilitações de crédito, 
fazendo-a acompanhar-se dos documentos justificativos, conforme relação que segue: 29 Info Soluções Em Informática Ltda 
Epp  R$ 281,25; ABN Amro Real Adm. Consórcio Ltda  R$ 84.497,21; Asometra Engª Seg. Medic. Trabalho Ltda  R$ 246,20; 
Ass. Indl. Coml. De Itatiba  R$ 342,40; Banco ABN Amro Real S/A  R$ 405.571,83; Banco Bradesco S/A - R$ 477.171,46; 
Banco do Brasil S/A  R$ 304.127,08; Banco Itaú S/A  R$ 1.320.924,92; Banco Santander S/A  R$ 57.277,28; Bic Graphic Brasil 
Ltda  R$ 2.677,52; Cia. Saneam. Básico Estado de São Paulo  Sabesp  R$ 188,52; Claro S/A  R$ 2.030,39; Drogaria Marcelo 
Ltda  Epp  R$ 521,35; Eletropaulo Metrop. Eletr. De São Paulo S/A  R$ 77,90; Empresa Brasil de Telecomunicações S/A  R$ 
38.618,04; Interdotnet do Brasil Ltda  R$ 3.230,46; Liberato José Frare  Me  R$ 2.598,77; Previwork Saúde e Seg. Do Trabalho 
Ltda  R$ 270,00; S 2 Comunicações Integrada S/A  R$ 47.982,73; Telecomunicações de São Paulo S/A  R$ 4.479,28; União 
de Bancos Brasileiros S/A  R$ 145.255,89; João Rodrigues de Almeida  R$ 25.135,10. Valor total dos créditos consolidados 
na data da falência (26.10.2011): R$ 2.923.505,57. Ficam os credores advertidos de que terão o prazo de 10 (dez) dias, a 
contar da publicação desse edital no Diário da Justiça Eletrônico, para apresentar em Juízo suas habilitação ou impugnações 
quanto aos crédito relacionados, conforme previsto no art. 8º e seguintes da Lei nº 11.101, de 09 de fevereiro de 2005. Nota: O 
administrador judicial, Dr. Rolff Milani de Carvalho, brasileiro, divorciado, OAB 84.441, RG nº 6.732.441 e CPF nº 712.368.998-
49, atenderá aos credores em seu escritório situado em Jundiaí, Rua Mário Borin, 165, Chácara Urbana, fone (11) 3964 6460 
onde poderão ser obtidas informações sobre os créditos relacionados, e, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém 
possa no futuro alegar ignorância, expediu-se o presente edital, que será afixado no local de costume, no Fórum desta comarca, 
e publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade e comarca de Itatiba, Estado de São Paulo, em 07 de fevereiro de 
2013. Nada mais.

EDITAL DE INTIMAÇÃO PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO EM 48 HORAS

EDITAL DE INTIMAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

O(A) Doutor(a) Roberta Cristina Morão Arruda Nascimento, MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Foro de Itatiba, 
do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER a Rosemeire Piovezan Marques, CPF 410.562.638-81, que, nos autos da ação Divórcio Litigioso - Guarda 
processo nº 0006582-32.2012.8.26.0281, que move em face de Reinaldo de Lima Marques, foi determinada a sua INTIMAÇÃO 
para que, no prazo de 48 horas, dê andamento ao feito, sob pena de extinção do processo, com fundamento no § 1º do artigo 
267, do CPC: Art. 267: Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito: II  quando ficar parado durante mais de 1 (um) ano 
por negligência das partes, III  quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por 
mais de 30 (trinta) dias. § 1º - O juiz ordenará, nos casos dos números II e III, o arquivamento dos autos, declarando a extinção 
do processo, se a parte intimada pessoalmente, não suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas.. E, para constar, mandou 
expedir o presente edital, que será publicado e afixado na forma da lei..

2ª Vara Cível

EDITAL DE INTERDIÇÃO

Processo nº: 0004616-34.2012.8.26.0281 - 1283/12
Classe – Assunto: Interdição - Família
Requerente: Marli Lui Duello
Requerido: Maria Luiza Espinosa Lui

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE MARIA LUIZA ESPINOSA 
LUI, REQUERIDO POR MARLI LUI DUELLO - PROCESSO Nº0004616-34.2012.8.26.0281 - 1283/12

O(A) Dr(a). Cristiane Amor Espin, MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível do Foro de Itatiba, Comarca de de Itatiba do 
Estado de São Paulo, na forma da lei, etc. 

FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 28.11.2012, foi 
decretada a INTERDIÇÃO de MARIA LUIZA ESPINOSA LUI, CPF 044.455.868-38, declarando-o(a) absolutamente incapaz de 
exercer pessoalmente os atos da vida civil e nomeado(a) como CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). Marli Lui 
Duello – CPF 027.281.688-49. O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da 
lei. Nada mais. Dado e passado na cidade de Itatiba em 29 de janeiro de 2013.

CRISTIANE AMOR ESPIN
Juíza de Direito

ITU

1ª Vara Cível

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO-PRAZO 20 (VINTE) DIAS
Processo nº 0008681-33.2007.8.26.0286 Ordem nº 972/2007

A Doutora ANDRÉA LEME LUCHINI, MMª. Juíza de Direito Titular da 1ª. Vara Cível da Comarca de Itu, do Estado de São 
Paulo, na forma da lei.......


