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através de advogado legalmente constituído. E, para que os mesmos não aleguem ignorância expediu-se o presente edital, com 
o prazo de 30 (trinta) dias, que será publicado pela Imprensa Oficial do Estado e afixado no local de costume, na forma da lei. 
NADA MAIS. Itararé-SP., 21/07/10.

PROCESSO N.º 279.01.2005.004821-6  ORDEM Nº 063/2006 - EDITAL DE INTIMAÇÃO DO REQUERIDO DÁRIO 
APARECIDO JARDIM, COM O PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. O DR. FERNANDO OLIVEIRA CAMARGO, MM. JUIZ DE DIREITO 
DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ITARARÉ, ESTADO DE SÃO PAULO, FAZ SABER ao requerido: DÁRIO APARECIDO 
JARDIM, brasileiro, portador do RG. 35.552.838, CPF. nº 283.486.408-00, nascido aos 20/03/1979, natural de Itararé-SP., filho 
de Moisés Jardim e de Maria Joana Jardim, atualmente em lugar incerto e não sabido, que perante este Juízo e 1º Cartório 
Cível, processam-se os autos n.º 279.01.2005.004821-6, Ordem nº 063/2006 de Execução de Alimentos requerida por LUCAS 
ROBERTO CAMPOS JARDIM representado por sua mãe CAMILA ROBERTA CAMPOS contra o mesmo e, tendo em vista 
encontrar-se com a prestação alimentícia em atraso, no valor de R$477,62 (Quatrocentos e setenta e sete reais e sessenta e 
dois centavos), fica o mesmo INTIMADO para no prazo de 03 (três) dias efetuar o pagamento da referida importância, mais as 
prestações que se vencerem no curso do processo, ou provar que já o fez, ou ainda a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de 
ser-lhe decretada sua prisão civil (art. 733, do Código de Processo Civil.). E, para que o mesmo não alegue ignorância expediu-
se o presente edital, com o prazo de 30 (trinta) dias, que será publicado pela Imprensa Oficial do Estado e afixado no local de 
costume, na forma da lei. NADA MAIS. Itararé-Sp., 21/07/10.

ITATIBA

1ª Vara Cível

EDITAL DE INTERDIÇAO expedido nos autos nº 547/06 (2006.003510-5) de INTERDIÇÃO requerido por ALAIDE AMÉLIA 
FRARE MARCASSA E OUTROS em face de ELEUTÉRIO FRARE.

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, que perante este Juízo e Cartório do 1º 
Ofício Cível, se processam os termos da ação de INTERDIÇÃO em epígrafe, e que, nos termos da r. sentença proferida pela 
Meritíssima Juíza de Direito Dra. Cyntia Menezes de Paula Straforini, datada de 10 de julho de 2008, que já teve seu trânsito em 
julgado, foi decretada a interdição, por tempo indeterminado, de ELEUTÉRIO FRARE, brasileiro, viúvo, aposentado, portador 
do RG nº 5.547.624/SSP/SP e do CPF nº 169.766.578-00, residente e domiciliado na Rua Araújo Campos, nº 672, Centro, por 
não lhe ser possível administrar sua vida civil e seus bens, já que se verificou ser portador de Doença de Alzheimer, tendo sido 
nomeada como sua curadora definitiva, Alaíde Amélia Frare Marcassa, brasileira, casada, do lar, portadora do RG nº 6.373.954/
SP e do CPF nº 227.818.188-28, residente e domiciliada na Avenida José Flaibam, em Morungaba. E, para que chegue ao 
conhecimento de todos e ninguém possa no futuro alegar ignorância, expediu-se o presente edital, na forma e para os fins 
do disposto no artigo 1.184, do Código de Processo Civil, 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 18 de junho de 2010.

Edital de CITAÇÃO de THIAGO FILIPY ALVES DE FREITAS e THIAGO FILIPY ALVES DE FREITAS ME, com prazo de 30 
(trinta) dias, expedido nos autos nº 2009.010663-0 (1948/2009) da ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada por BANCA 
BRADESCO em face de THIAGO FILIPY ALVES DE FREITAS E OUTRO(S). O Doutor CLÉVERSON DE ARAÚJO, Meritíssimo 
Juiz Substituto 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, THIAGO FILIPY ALVES DE FREITAS, CPF nº 
053.774.684-65, THIAGO FILIPY ALVES DE FREITAS ME, CNPJ nº 08.708.593/0001-57, 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: O exeqüente é credor 
dos executados da quantia de R$ 24.412,10. Esse crédito é pertinente ao saldo devedor do Instrumento Particular de Contrato 
de Financiamento (Capital de Giro), Taxa Prefixada nº 385/002.612.455, emitido em 15/09/2008. Pelo presente edital ficam os 
requeridos, CITADOS para os atos e termos da ação supra, bem como para que, no prazo de 3 (três) dias, contados do término 
do prazo do presente edital, efetue o pagamento da quantia reclamada, no valor de R$ 24.412,10, conforme cálculo datado de 
05/11/2009, o qual deverá ser acrescido de correção monetária, juros legais, honorários advocatícios, custas processuais e 
demais cominações de estilo, ou nomeie bens à constrição, sob pena de não o fazendo serem penhorados tantos bens quantos 
necessários à liquidação total do débito excutido, nos termos do disposto no parágrafo 1º do artigo 652, do Código de Processo 
Civil. ADVERTÊNCIA: Nos termos do disposto no artigo 738, caput, do Código de Processo Civil, fica o executado advertido de 
que terá o prazo de 15 (quinze) dias, contados do término do prazo do presente edital para, querendo, embargar a execução, 
sob pena de não o fazendo ter a execução seu normal prosseguimento até satisfação do débito. No prazo para embargos, 
reconhecendo o crédito do exeqüente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive 
custas e honorários de advogado, poderá o executado requerer seja admitido a pagar o restante em até 6 (seis) parcelas 
mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do disposto no artigo 745-A, do 
Código de Processo Civil. Dá-se ao valor da causa R$ 24.412,10. 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 21/07/2010.

EDITAL DE INTIMAÇÃO, EXTRAÍDO DOS AUTOS DA AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL REQUERIDA POR SAMBA 
INTERNET DO BRASIL LTDA - EPP, CNPJ 04.289.800/0001-25  Processo nº 281.01.2009.008379-4/000000-000, nº de Ordem 
1.756/2010.

O DOUTOR CLÉVERSON DE ARAÚJO, MM. JUIZ SUBSTITUTO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE ITATIBA, ESTADO DE 
SÃO PAULO, FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem que, pelo presente ficam 
INTIMADOS que, por parte da empresa SAMBA INTERNET DO BRASIL LTDA - EPP, CNPJ 04.289.800/0001-25, com sede na 
Rua Quintino Bocaiúva, nº 240, 8º andar, conjunto 81, Itatiba/SP, foi impetrada a ação de Recuperação Judicial, em 30/09/2009, 
sendo autuada sob nº 281.01.2009.008379-4/000000-000, nº de ordem 1706/2009, junto a Terceira Vara Judicial da Cidade 
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e Comarca de Itatiba e redistribuída no dia 02 de julho de 2.010, para a Primeira Vara Cível da cidade e comarca de Itatiba, 
em razão da Especialização das Varas da Comarca, de acordo com a Resolução nº 519/10, do Egrégio Tribunal de Justiça, 
publicada em 18/05/2010, sendo autuada sob nº 281.01.2009.008379-4/000000-000, nº de Ordem 1756/2010, verificando-se 
que pelo r. despacho de fls. 367/368, datado de 13/11/2009, deferiu o seu processamento e nomeado como administrador 
judicial, o Dr. Rolff Milani de Carvalho, OAB/SP 84.441, Rua Mário Borin, nº 165, Chácara Urbana, Jundiaí/SP, fone (11) 3964-
6460, sendo que a devedora apresentou a relação de credores às fls. 53/54, a qual foi disponibilizada no DJE em 13/01/2010, 
seguindo-se a análise pelo administrador judicial que apresentou sua lista às fls. 803/804, com disponibilização no DJE em 
19/04/2010, e, ante os termos do artigo 53 da Lei 11.101/05, o devedor apresentou o plano de recuperação (fls. 717/764) que 
foi alvo de objeções, razão pela qual fica convocada a assembléia-geral de credores (art. 56, caput, LRF) para o dia 17 de 
agosto de 2010 (primeira convocação), às 09,00 hs, a realizar-se na Rua Augusta, nº 1836, 6º andar, São Paulo/SP, para fins 
de que os credores deliberem sobre a aprovação, rejeição ou modificação do plano de recuperação judicial apresentado pelo 
devedor (art. 35, I, LRF), e na falta de quorum fica designado o dia 24 de agosto de 2010 (segunda convocação), no mesmo 
local e horário (09,00 hs), quando se instalará com qualquer quórum, para o mesmo fim acima previsto, devendo os credores 
observarem o artigo 37, § 4º, 5º e 6º, da LRF, sendo que o ato assemblear será presidido pelo administrador judicial, Dr. Rolff 
Milani de Carvalho, advogado OAB/SP 84.441, que prestará informações aos credores interessados em seu escritório situado 
na Rua Mário Borin, nº 165, Chácara Urbana, CEP 13.201-836, Jundiaí, Estado de São Paulo, fones (11) 3964-6460, 3964-6461, 
3964-6462, 3964-6463 (novo endereço e novos telefones) ou pelo e-mail milanirolff@rolffmilani.com.br. OBSERVAÇÃO: Estão 
legitimados para cômputo de quorum e voto no ato assemblear todos os credores sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, 
que não estejam impedidos na forma do artigo 43 da Lei 11.101, de 09/02/2005. E, para que chegue ao conhecimento de todos 
os interessados credores e ninguém no futuro possa legar ignorância, expediu-se o presente que será afixado e publicado na 
forma da Lei. Itatiba, 22 de julho de 2.010.

2ª Vara Cível

 EDITAL DE INTERDIÇÃO, expedido nos autos do Processo nº 2006.001398-6 – ordem nº 166/06, de “Interdição”, requerido 
por MARILDA ALVES DA SILVA contra ADALBERTO ALVES DA SILVA.

A Doutora CRISTIANE AMOR ESPIN, MM. Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Itatiba, Estado de São Paulo, na forma 
da lei, etc.....

FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que perante este Juízo e Cartório do 2º 
Ofício Cível, a requerimento de Marilda Alves da Silva, processam-se os termos de uma ação de “Interdição” de seu filho 
ADALBERTO ALVES DA SILVA, brasileiro, separado judicialmente, residente e domiciliada na Rua Jamaica, nº 41, Jardim 
Nações, Itatiba/SP, nascido aos 12 de agosto de 1983, filho de Aldo da Silva e de Marilda Alves da Silva, tendo o requerido 
submetido à exame-médico pericial, e constatado apresentar o mesmo quadro demencial de traumatismo crânio encefálico 
(CID 10 F 00), e através da r. sentença proferida pela Doutora CRISTIANE AMOR ESPIN, datada de 14 de Junho de 2.010,  foi 
decretada a sua interdição, declarando-se incapaz, por não lhe ser possível administrar sua vida civil e seus bens, nomeando-
lhe curadora definitivo, sob compromisso, Marilda Alves da Silva, brasileira,  casada, do lar, portadora do RG nº 14.112.266 
SSP/SP e do CPF nº 268.176.008-98, residente e domiciliada na Rua Jamaica, nº 41, Jardim Nações, Itatiba/SP. E para que 
chegue ao conhecimento de todos, e ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital nos termos do artigo 1184 
do Código de Processo Civil, que será publicado na imprensa oficial, por 03 (três) vezes. Com intervalo de 10 (dez) dias e 
afixado no lugar de costume do Fórum local, na forma da Lei. Dado e passado nesta cidade e comarca de Itatiba, Estado de São 
Paulo, 20 de julho de 2010. Nada mais.  

ITU

Vara da Família e Sucessões

Comarca: Itu
Vara: Família e Sucessões
Juiz: Tatiana Teixeira de Oliveira

EDITAL  CITAÇÃO  PRAZO 20 DIAS

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO - PRAZO 20 (VINTE) DIAS - PROCESSO Nº 286.01.2010.002072-9/000000-000, ordem 
502/10

O(A) DOUTOR(A) TATIANA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, MM. Juiz(a) de Direito da Vara de Família e Sucessões da Comarca de 
Itu, do Estado de São Paulo, na forma da lei, etc.

FAZ SABER a MARCELO ULISSES MEDEIROS, nascido(a) 22/08/1971, natural de Itatiba, SP, filho(a) de MARCUS VINICIUS 
MEDEIROS e de MARIA BEATRIZ GAVA MEDEIROS, que lhe foi proposta uma ação de Divórcio, requerida por ROSIRIS ASSIS 
DOS SANTOS MEDEIROS, constando da inicial que as partes contraíram matrimonio em 3/3/2001, pelo regime de comunhão 
parcial de bens, que dessa união adveio o nascimento de um filho; que o casal (não) adquiriu qualquer bem que pudesse vir 
a ser partilhado e que se encontram separados há 4 anos, de forma ininterrupta, não havendo possibilidade de retorno à vida 
comum. A guarda do filho permanecerá com a mãe, com visitas livres ao requerido, voltará a mulher a usar seu nome de solteira 
e, o requerido pagará pensão alimentícia ao de 55% do salário mínimo. Diante do exposto, requer a decretação do divorcio. 
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. Fica advertido o réu que o prazo para defesa é de 15 (QUINZE) DIAS, QUE SERÁ CONTADO APÓS O DECURSO 
DO PRAZO DESTE EDITAL DE 20 DIAS, e que nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil, não sendo contestada 
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