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a título de pensão alimentícia, importa em R$ 556,00, até o mês de janeiro de 2014. Encontrando-se o réu em lugar incerto e 
não sabido foi determinada a sua CITAÇÃO, por edital, para que, no prazo de 03 (três) dias, que fluirá após o decurso do prazo 
de 20 (vinte) dias 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 PRISÃO, nos termos do artigo 733 do Código de Processo Civil. 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 e comarca de Franca em 
30 de maio de 2014. - ADV: GRAZIELA TOMOE HIEDA DOS PRAZERES GONÇALVES (OAB 323840/SP)

Processo 4002237-79.2013.8.26.0196 - Interdição - Família - S.C.B. - EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, 
EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇãO DE CLEBER HENRIQUE BATISTA, REQUERIDO POR SILVIO CARLOS BATISTA 
- PROCESSO Nº4002237-79.2013.8.26.0196. JUSTIÇA GRATUITA O(A) Dr(a). Frederico Augusto Monteiro de Barros, MM. 
Juiz(a) de Direito da 3ª Vara de Família e das Sucessões do Foro de Franca, Comarca de de Franca 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 19/03/2014, foi decretada a INTERDIÇÃO de CLEBER HENRIQUE BATISTA, CPF 315.813.538-80, 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). SILVIO CARLOS BATISTA. 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 Franca em 12 de maio de 2014. - ADV: PATRICIA PINATI 
DE AVILA (OAB 309886/SP)

FRANCO DA ROCHA

Foro Distrital de Caieiras

1ª Vara

PROCESSO Nº 0000443-56.2002.8.26.0106
EDITAL - VENDA MEDIANTE PROPOSTA DOS BENS ABAIXO DESCRITOS expedido nos autos da ação de Falência de 

Empresários, Sociedades Empresáriais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Recuperação judicial e Falência de 
Car-la Feltros e Acessorios Ltda.

O(A) Doutor(a) Peter Eckschmiedt, MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER A TODOS QUANTOS ESTE EDITAL VIREM OU DELE CONHECIMENTO TIVEREM E A QUEM INTERESSAR 

POSSA, que foi determinada a venda, na forma do disposto no artigo 142, II, § 4º da Lei 11.101/05, dos bens arrecadados a fls. e 
avaliados a fls 1087/1089, sendo que os interessados na sua aquisição poderão fazer suas propostas de compra em envelopes 
lacrados, os quais serão entregues ao(à) Sr(a). Diretor(a) do Ofício, mediante recibo, ficando designado o dia 15 de JULHO de 
2014, às 14.30 horas, para a abertura dos envelopes contendo as propostas em que constarem à identificação e endereço dos 
proponentes; sendo que pelo presente edital fica a massa falida, na pessoa do Síndico DR. GUSTAVO HENRIQUE SAUER DE 
ARRUDA PINTO(OAB/SP nº 102907) da designação supra. Trata-se dos seguintes bens:

01 guilhotina sem motor, valor R$ 50,00
01 laminador para chapa azul, fabricação própria, valor R$ 50,00
01 furadeira de bancada marca SCHULZ, sem motor, sem bancada, R$ 50,00
01 plaina limadora, valor de R$ 70,00
01 torno marca imor, faltando peças e enferrujado R$ 70,00
01 prensa excêntrica,, capacidade 2 ton, sem marca R$ 50,00
01 prensa excêntrica, marca VILTOR, capacidade de 20 ton. R$ 70,00
08 máquinas para fabricação de feltro de fabricação própria R$ 70,00
03 máquinas tipo “FURLÃO”, sem motor, de fabricação própria R$ 50,00
04 lixadeiras cortadeiras, R$ 30,00
01 estufa elétrica de fabricação própria R$ 30,00
01 forno elétrico PERFECTA CURITIBA, R$ 30,00
03 máquinas “CARDA” de 01 corpo, em péssimo estado, faltando motor, correia e demais conjuntos da máquina, R$ 100,00
02 misturadores de lã, R$ 50,00
01 estufa de esteira sem marca patente, R$ 30,00
Total: R$800,00
. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Caieiras, 02 de junho de 2014.

PROCESSO Nº 0001932-02.2000.8.26.0106. (ORDEM nº436 2000)
EDITAL - VENDA MEDIANTE PROPOSTA DOS BENS ABAIXO DESCRITOS expedido nos autos da ação de Falência de 

Empresários, Sociedades Empresáriais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - de Afinaçao H & J Ltda.
O(A) Doutor(a) Peter Eckschmiedt, MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER A TODOS QUANTOS ESTE EDITAL VIREM OU DELE CONHECIMENTO TIVEREM E A QUEM INTERESSAR 

POSSA, que foi determinada a venda, na forma do disposto no artigo 142, II, § 4º da Lei 11.101/05, dos bens arrecadados a 
fls.59 e avaliados a fls. 140/145, sendo que os interessados na sua aquisição poderão fazer suas propostas de compra em 
envelopes lacrados, os quais serão entregues ao(à) Sr(a). Diretor(a) do Ofício, mediante recibo, ficando designado o dia 15 
de JULHO de 2014, às 14.30 horas, para a abertura dos envelopes contendo as propostas em que constarem à identificação e 
endereço dos proponentes.; sendo que pelo presente edital fica a massa falida na pessoa do SR. SÍNDICO DR. ROLFF MILANI 
DE CARVALHO (OAB SP Nº 84.441), da designação supra, caso não seja localizado para intimação

Trata-se dos seguintes bens:
pessoal. BENS A SABER:
01 exaustor marca REBEL, modelo PC5 , em precário estado de conservação; avaliado em R$ 2.000,00
01 relógio de ponto marca DIMEP desgastado,
avaliado em R$ 700,00;

Adm
Realce
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01 bebedouro com ferrugem, avaliado em R$ 200,00;
03 máquinas politrix marca REBEL, avaliadas em R$ 2.000,00 cada uma;
01 máquina politriz quimada, avaliada em R$ 800,00;
01 máquina politriz marca REBEL com 2 pontas e apenas um motor, avaliada em R$ 1.000,00
02 máquinas politriz marca JOWA com 2 pontas e 01 motor, avaliada em R$ 1.000,00 cada. VALOR TOTAL DOS BENS 

R$ 12.700,00 . Dos autos não consta recurso ou causa pendente sobre os bens a serem arrematados. E para que chegue ao 
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância mandou expedir o presente. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. Caieiras, 02 de junho de 2014.

GÁLIA

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Físico nº:
3000347-13.2013.8.26.0200
Classe  Assunto:
Usucapião - Usucapião Extraordinária
Requerente:
Walter Caldas Ottonicar e outro
Justiça Gratuita

EDITAL DE CITAÇÃO DE ANGELA OTTONICAR, EM NOME DE QUEM O IMÓVEL USUCAPIENDO ESTÁ CADASTRADO NA 
PREFEITURA LOCAL, BEM COMO DE SEU CÔNJUGE, HERDEIROS E/OU SUCESSORES  PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO 
NOS AUTOS DA AÇÃO DE USUCAPIÃO, PROCESSO Nº 3000347-13.2013.8.26.0200

O(A) Doutor(a) Mario Yamada Filho, MM. Juiz(a) de Direito da Vara Única, do Foro de Gália, da Comarca de de Gália, do 
Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER a(o) Angela Ottonicar, em nome de quem o imóvel usucapiendo encontra-se cadastrado na Prefeitura local, 
bem como a seu cônjuge, herdeiros e/ou sucessores, que WALTER CALDAS OTTONICAR, brasileiro, casado, aposentado, RG  
5.170.467-5, CPF  049.285.988-49 e IDALINA IGLEZIAS OTTONICAR, brasileira, casada, residentes na Rua José Gutierrez, 
651, em Gália/SP, ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando lhes seja declarado o domínio do seguinte imóvel: o imóvel 
urbano localizado na Rua José Domingos Scaramucci, Quadra: 07, Lote: p/ 06 e 10, Bairro: Centro, em Gália/SP, onde encontra-
se edificado dois prédios residenciais térreo em alvenaria, com o número 578 e uma área total construída de 260,77 metros 
quadrados, com as seguintes medidas e confrontações: inicia em um ponto distante a 20,00 metros da confluência das ruas 
José Gutierrez e José Domingos Scaramucci; daí segue na extensão de 19,50 metros, confrontando com a referida Rua José 
Domingos Scaramucci; daí deflete à direita e segue na extensão de 30,00 metros, confrontando com parte do lote 11 (espólio de 
Ildo Antunes de Lima); daí deflete à direita e segue na extensão de 9,50 metros, confrontando com parte do lote 06 (de Walter 
Caldas Ottonicar); daí deflete à esquerda e segue na extensão de 8,70 metros, confrontando com parte do lote 06 (de Walter 
Caldas Ottonicar); daí deflete à direita e segue na extensão de 10,00 metros, confrontando com parte do lote 06 (de Walter 
Caldas Ottonicar); daí deflete à direita e segue na extensão de 38,70 metros, confrontando com parte dos lotes 06 e 10 (de 
Walter Caldas Ottonicar e espólio de Maria Alica Martins Saraiva, respectivamente), chegando ao ponto de partida, totalizando 
assim uma área de 672,00 metros quadrados, 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.

Galia, 04 de junho de 2014.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM 
DIREITA

GARÇA

1ª Vara Cível

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

O(A) Doutor(a) Frederico Lopes Azevedo, MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara, do Foro Foro de Garça, do Estado de São 
Paulo, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DO(A)(S) RESPONSÁVEL(IS) 
TRIBUTÁRIO(A)(S) RESPONSABILIZADO(A)(S) PELA(S) DÍVIDA(S) DA(S) EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S) nos 
termos do art. 135, III, do Código Tributário Nacinal, expedido com prazo de 30 dias, que, por este Juízo e respectivo Cartório, 
processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move A União Fazenda Nacional, para cobrança de dívidas provenientes 
de IRPJ/Imposto de Renda de Pessoa Jurídica. Encontrando-se o(s) co-responsável(is), abaixo relacionado(s), em lugar incerto 
e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO do(s) mesmo(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) CITADAS(S) de seu 
inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) o(s) débito(s) apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos 


