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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) Tatiana Heredia da Fonseca, R SOL, 94; 11, JARDIM TUPANCI - CEP 06414-070, Barueri-SP, CPF 319.077.228-23, RG 
433561853, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de Luiz Antonio de Jesus Martins, alegando em 
síntese a revisão dos alimentos pagos as filhas menores. 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 Barueri, aos 13 de outubro de 2016.

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE FRANCISCO ANASTÁCIO 
DE SOUZA, REQUERIDO POR ROSINHA RODRIGUES FERREIRA - PROCESSO Nº0025583-31.2010.8.26.0068. Nº ORDEM 
2496/2010.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 aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida 
em 11/12/2014, foi decretada a INTERDIÇÃO de FRANCISCO ANASTÁCIO DE SOUZA, CPF 078.050.548-43, 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). Rosinha Rodrigues Ferreira. 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 Barueri, aos 17 de novembro de 2016.

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE IVONETE MARIA VIANA, 
REQUERIDO POR ROSENILDA MARIA MAXIMIANO SANTOS - PROCESSO Nº1014159-33.2014.8.26.0068. 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 aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 08/08/2016, 
foi decretada a INTERDIÇÃO de IVONETE MARIA VIANA, CPF 114.176.698-10, 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). ROSENILDA 
MARIA MAXIMIANO SANTOS. 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 Barueri, aos 13 de outubro de 2016.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS

Recuperação Judicial n. 1009945-28.2016.8.26.0068
Autor: Work Plastic Indústria e Comércio de Plásticos - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI

Intimando(a)(s)/Notificando(a)(s): CREDORES DA REQUERENTE E TERCEIROS INTERESSADOS, do deferimento do 
processamento da recuperação judicial da requerente Work Plastic Indústria e Comércio de Plásticos - Empresa Individual de 
Responsabilidade Limitada - EIRELI

O Exmo. Sr. Dr. Raul de Aguiar Ribeiro Filho, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do Foro da Comarca de Barueri, Estado de São 
Paulo, na forma da Lei n.º 11.101/2005, faz saber do deferimento do processamento da recuperação judicial da requerente Work 
Plastic Indústria e Comércio de Plásticos - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ/MF nº 54.813.811/0001-30, conforme decisão a seguir transcrita, bem como da relação de credores, 
conforme determinado na legislação (artigo 52 § 1º da Lei 11.101/2005), dispondo o prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar 
da publicação deste edital, na forma do artigo 7º, § 1º desta Lei, para apresentação das Habilitações e Divergências de Crédito 
ao Administrador Judicial, por e-mail no endereço eletrônico rjworkpastic@mgaconsultoria.com.br, entregues no escritório da 
Administração Judicial ou enviadas pelo correio com AR (Aviso de Recebimento) para Sr. Maurício Galvão de Andrade, no 
endereço comercial à Rua Jacerú n° 384, conj. 204  São Paulo/SP  04705-000. E, para que produza seus efeitos de direito, será 
o presente edital, com o prazo de 15 (quinze) dias úteis, afixado e publicado na forma da Lei, sendo que o edital completo estará 
disponibilizado no competente Diário de Justiça Eletrônico, assim como nos autos do processo digital, a fim de que possa ser 
consultado por qualquer interessado. Por fim, fica desde já determinado que o prazo para objeção ao Plano de Recuperação é 
de 30 (trinta) dias úteis, a partir da publicação prevista no artigo 55, da Lei n.º 11.101/2005.

DECISÃO:

Visto, etc. Cuida-se de pedido de recuperação judicial deduzido por WORK PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE 
PLÁSTICOS - EIRELI alegando que a partir de 2011 experimentou expressivo crescimento, com investimentos em equipamentos 
e aumento de produção para 12.000 toneladas/ano e que, desde o último trimestre de 2014 vem enfrentando desaceleração 
acentuada das vendas, acarretando severos problemas de caixa/liquidez, aduzindo que a crise é plenamente superável, em 
razão do potencial da empresa e que o procedimento recuperacional é o meio hábil à continuidade das atividades, possibilitando 
a manutenção da fonte de empregos diretos e indiretos. Após discorrer sobre as dificuldades enfrentadas e dívidas pendentes, 
a autora deixou claro que a viabilidade econômica da recuperação judicial e, em última análise, da própria empresa está 
diretamente ligada ao processamento do pedido de recuperação. Por fim, pugnou pelo deferimento do processamento do pedido 
de recuperação e a concessão de medidas liminares/antecipação de tutelas de urgência para: a) determinar a abstenção por 
parte dos bancos credores Banco Bradesco S/A, Banco Industrial do Brasil S/A, Banco Santander S/A, Banco Safra S/A, Banco 
do Brasil S/A, Banco ABC BRASIL S/A e Banco Daycoval S/A de bloquear/reter qualquer valor nas contas-correntes de 
titularidade da autora e a devolução de valores que por ventura tenham sido bloqueados desde a data do pedido, além de 
liberação de acesso aos gerenciadores financeiros, sites do banco, meios eletrônicos e físicos para a requerente, sejam eles, 
movimentações bancárias, saques, DOC’s, TED’s, compensações, folha de pagamento dos empregados, pena de multa diária; 
b) abstenção por parte da Eletropaulo Metropolitana de São Paulo S/A de interromper o fornecimento de energia elétrica à 
instalação “MTE0014972”, situada na sede da autora, por decorrência do inadimplemento de faturas anteriores ao pedido de 
recuperação; Após manifestação do MP (fls.140/144) foi determinada a realização de perícia técnica preliminar (fls.145/150), 
cujo relatório/laudo veio encartado no incidente em anexo (autos nº 011078-25.2016 - fls.16/120).Houve emenda à inicial para 
complementar os esclarecimentos acerca das razões da crise e necessidade da recuperação (fls.163/195) e juntar novos 
documentos pertinentes ao pedido recuperacional (fls.196/278), seguindo-se manifestação do MP (fls.334/336).É a síntese do 
necessário. Fundamento e decido. Por primeiro, anote-se eventual(is) habilitação(ões) de terceiro(s) interessado(s), credor(es) 
da autora, providenciando-se a inserção do(s) procurador(es) nas publicações (incidente nº0011080-92.2016).Providencie a 

José Roberto
Realce
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serventia o atendimento ao que solicitado pelo representante do MP a fls.335 (item ‘1’). Quanto aos pedidos de liminar/tutela de 
urgência em relação a instituições financeiras, tenho que, dada a multiplicidade de instituições e natureza dos pleitos, bem 
como considerando o entendimento consolidado acerca da inviabilidade de liberação de travas bancárias (Sum.62-E.TJSP), os 
pleitos devem ser deduzidos de forma individual e em via apropriada. Já quanto ao pleito de abstenção de interrupção/suspensão 
de fornecimento de energia elétrica em razão de inadimplemento de faturas de energia vencidas anteriormente ao pedido de 
recuperação, tenho que o pleito é cabível, nos termos da súmula 57 do E. TJSP. Pois bem, a recuperação judicial, como apontado 
pela doutrina (Manoel Justino Bezerra Filho, in Lei de Recuperação de Empresas e Falência, p. 140, 9ª edição, São Paulo, 
Revista dos Tribunais, 2013) e previsto expressamente no art. 47 da Lei nº11.101/2005, constitui instituto jurídico que tem como 
escopo permitir a superação de momento de crise econômico-financeira pela devedora, com a manutenção da atividade 
empresarial por ela exercida e do emprego dos trabalhadores, bem como a preservação dos interesses dos credores, através da 
adoção de medidas que facilitem o cumprimento das obrigações devidas por parte da recuperanda. Assim, mostra-se essencial 
à recuperação a demonstração da viabilidade da superação do momento de dificuldades pela empresa inadimplente. O relatório 
do perito sinaliza para a viabilidade da recuperação judicial e, afora alguns esclarecimentos e ressalvas não impedientes, a 
requerente demonstrou a crise econômico-financeira enfrentada, indicou as causas e a necessidade de concessão de prazo 
dilatado para o cumprimento de suas obrigações. Extrai-se, de sua narrativa, o fumus boni iuris necessário para o pedido de 
recuperação judicial (fls.16/56 do incidente próprio). Ainda, foram preenchidos os requisitos dos artigos 48 e 51 da Lei 
nº11.101/05, preenchendo a petição inicial e sua emenda os requisitos da lei. Assim, defiro o processamento do pedido de 
recuperação judicial formulado por WORK PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLÁSTICOS - EIRELI , bem como a medida 
de urgência pleiteada ab initio para determinar à Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A para se abster de atos 
de suspensão ou interrupção do fornecimento de energia elétrica à instalação “MTE0014972”, situada na sede da autora, em 
razão de inadimplemento de faturas anteriores ao pedido de recuperação, uma vez que considerada essencial à continuidade 
das atividades, pelo prazo de 180 dias previsto no art.6º, da LRF. Impõe-se, ainda, as seguintes providências (art.52):a) Nomeio, 
como administrador judicial o Sr. Maurício Galvão de Andrade, com endereço à Rua Jaceru nº384, cjto.204, CEP 04705-000 - 
Capital, devendo ser intimado pessoalmente, para que em 48 (quarenta e oito) horas assine o termo de compromisso b) Ordeno 
a suspensão de todas as ações ou execuções contra os devedores, na forma do art.6º da LRF, devendo permanecer “os 
respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1º, 2º e 7º do art. 6º dessa Lei e as 
relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3º e 4º do art. 49 dessa mesma Lei”, providenciando os devedores as necessárias 
comunicações competentes (art. 52, § 3º);c) Determino à devedora que observe e providencie ao que indicado pelo perito e ora 
administrador judicial a fls.55/56 do relatório pericial (incidente nº0011078-25.2016) , como também à apresentação de contas 
demonstrativas mensais enquanto perdurar a recuperação judicial, sob pena de destituição de seus administradores; d) Expeça-
se comunicação, por carta, às Fazendas Públicas Federal e de todos os Estados e Municípios em que o devedor tiver 
estabelecimentos; e) Oficie-se à Junta Comercial para que acresça, após o nome empresarial da devedora, a expressão “em 
Recuperação Judicial”, passando-se assim a denominação social da empresa para “WORK PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO 
DE PLÁSTICOS - EIRELI EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL”; f) Expeça-se edital, com advertência aos credores dos prazos de 
quinze dias para apresentação de habilitações ou divergências, a partir da publicação do edital (art. 7º, § 1º) e de trinta dias 
para oferecimento de objeção ao plano de recuperação judicial a ser futuramente apresentado pela devedora (art. 55, da LRF), 
devendo a devedora apresentar a respectiva minuta, em 48 horas, para conferência e assinatura, arcando ainda com as 
despesas de publicação, inclusive em jornal de grande circulação nacional, com sede na Capital do Estado de São Paulo, com 
a máxima urgência e mediante juntada aos autos para comprovação; g) Comunico aos credores que as habilitações ou 
divergências quanto aos créditos, precisamente instruídas, deverão ser encaminhadas ao Cartório deste Juízo, através do 
protocolo do Fórum local, considerando a exigüidade dos prazos previstos na Lei de Recuperação e Falências, para posterior 
entrega ao administrador judicial. h) Observo que já foi providenciada a relação de bens particulares do(s) administrador(es) da 
devedora, razão pela qual deixo de determinar que seja apresentada. Entretanto, para maior transparência, determino a 
apresentação dos bens pessoais do sócio retirante, em 10 dias, sob pena de revogação das medidas deferidas. Ciência ao 
Ministério Público. Intime-se. Barueri, 21 de setembro de 2016.

RELAÇÃO DOS CREDORES informada na inicial:

CLASSE I - Credores Trabalhistas: LUIZ ANTÔNIO DE SOUZA SILVA - R$ 13.190,85; MARLON GOMES LIMA- R$ 8.728,67; 
RONALDO GOMES DA SILVA - R$ 11.826,17; MANOEL BASÍLIO DOS SANTOS- R$ 15.045,11; IVAN SANTOS DE JESUS- 
R$ 9.547,46; ENOQUE SEVERINO CAMPOS- R$ 7.758,12; ADÍLIO SANTOS OLIVEIRA - R$ 6.972,92; TIAGO RIBEIRO DA 
SILVA- R$ 16.107,38; ADRIANO MANUEL DA SILVA- R$ 25.425,02; JOSÉ ENES TEIXEIRA - R$ 10.484,95; TOTAL CREDORES 
CLASSE I: R$ 125.086,65.

CLASSE III - Credores Quirografários: AGROINDUSTRIAL OLHOS VERDES EIRELI - R$ 36.550,00; AROMAT PRODUTOS 
QUIMICOS LTDA - R$ 13.309,13; BAERLOCHER DO BRASIL S/A - R$ 269.545,68; BANCO ABC BRASIL S.A - R$ 105.668,56; 
BANCO BRADESCO S.A - R$ 2.316.944,25; BANCO DO BRASIL S.A - R$ 2.655.888,59; BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL 
S.A - R$ 16.625,76; BANCO SAFRA S.A - R$ 873.529,26; BANCO SANTANDER BRASIL S.A - R$ 1.202.224,80; BARALDI E 
BONASSI ADVOCACIA EMPRESARIAL - R$ 16.357,45; BBC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - R$ 121.248,79; BRASCHEMICAL 
REPRESENTAÇÕES LTDA - R$ 38.011,18; BRASKEM S/A - R$ 2.799.281,71; BY ENGENHARIA IMPORTACAO E EXPORTACAO 
LTDA - R$ 3.884,90; CABOT BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - R$ 21.260,73; CARGILL AGRICOLA S A - R$ 20.625,00; 
CHEMSON LTDA - R$ 303.794,85; CHICAGO PNEUMATIC BRASIL LTDA - R$ 13.300,00; COGNUM INFORMATICA LTDA 
- R$ 7.629,58; ELEKEIROZ S.A - R$ 139.891,32; ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A - R$ 
171.467,61; GOLDLABEL ETIQUETAS LTDA - EPP - R$ 1.296,70; INBRA INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA - R$ 226.542,62; 
KALIUM CHEMICAL COMERCIO IMP E EXP LTDA - R$ 289.101,96; LABSYNTH PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - 
R$ 6.815,00; LAERTE SOARES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS - R$ 19.809,84; M CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - 
R$ 141.631,88; MATIZ PIGMENTOS E PREPARACOES LTDA - R$ 9.318,18; MICRON-ITA IND E COM DE MINERAIS LTDA - R$ 
151.977,43; NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA - R$ 2.275,50; OLAM AGROMERCANTIL LTDA - R$ 95.982,00; 
OXY QUIMICA E METARLUGICA LTDA - R$ 3.792,84; PETROM PETROQUIMICA MOGI DAS CRUZES S/A - R$ 242.683,76; 
PROFINE INDUSTRIA DE ADITIVOS MINERAIS LTDA - R$ 69.521,77; PVMIX IND E COM DE PLASTICOS LTDA - R$ 211.523,33; 
PZAP TRANSPORTES EIRELI - R$ 16.500,00; REPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE RESINAS PLASTICAS E - R$ 23.585,97; 
RETENTORES VEDABRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - R$ 2.960,13; SANWEY INDUSTRIA DE COINTAINERS LTDA - 
R$ 99.125,40; SEMETRA SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - R$ 6.038,03; SINCOPLASTIC IND E COM DE 
PLASTICOS LTDA - R$ 91.130,26; SUPER VIA DISTR. DE ALIMENTOS E TRANSP LTDA - R$ 765.092,52; TRANS POWDER 
TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - R$ 8.924,74; TRANSPORTADORA REBECCHI LTDA. - R$ 1.322,57; TWILTEX INDUSTRIAS 
TEXTEIS LTDA - R$ 807.864,77; UNIVAR BRASIL LTDA - R$ 20.586,52; TOTAL CREDORES CLASSE III: R$ 14.462.442,86.
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CLASSE IV - Credores ME e EPP: AP OLIVEIRA DA SILVA TRANSPORTES - ME - R$ 3.700,00; COBEX COMERCIAL 
DE ALIMENTOS LTDA - EPP - R$ 82.383,67; ELISEU DA CRUZ SWIDERSKI - ME - R$ 6.210,19; EXPRESSO CALIFORNIA 
SERVICOS DE TRANSPORTES, REPAR - R$ 3.046,00; GG PARTICIPACAO INVESTIMENTOS DE IMOVEIS LTDA - ME - 
R$ 72.500,00; GRAMALUX IMPORTADORA E EXP LTDA - R$ 8.725,00; HILPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 
- ME - R$ 2.500,00; JOSE VANDO DE SOUSA - ME - R$ 2.440,00; KYMBERLITO MINERIOS LTDA - ME - R$ 84.989,24; 
LIBERTY FRAGRANCIAS LTDA - ME - R$ 2.246,58; LOGISTICA HD TRANSPORTES LTDA - ME - R$ 19.944,93; PLASTMINDS 
- PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA - R$ 6.100,00; RICARDO DE OLIVEIRA BARBOSA ME - R$ 5.902,51; VITOR 
NUNES CARDOSO JUNIOR - EPP - R$ 2.850,00; W NEVES COMERCIAL LTDA - ME - R$ 14.004,21; TOTAL CREDORES 
CLASSE IV: R$ 317.542,33.  TOTAL GERAL R$ 14.905.071,84.

Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em local incerto ou não sabido, fica(m) ciente(s) 
de que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem como INTIMADA(S) para atender(em) ao objetivo 
supra mencionado, no lapso de tempo fixado, contado do transcurso do prazo deste edital. E, para que chegue ao conhecimento 
de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, o qual será afixado no local de costume e publicado 1 vez(es), na 
forma da lei.

Barueri, aos 26 de outubro de 2016.

3ª Vara Cível3ª Vara Cível EDITAL DE CITAÇÃO  PRAZO DE 30 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, 
PROCESSO Nº 1007112-37.2016.8.26.0068 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) réus ausentes, incertos, desconhecidos, 
eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Eulalia Laurindo ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, 
tendo como objeto o terreno com a seguinte descrição técnica: Terreno urbano na Av. Brigadeiro Jordão, designado por LOTE º 
10, da QUADRA nº 15, localizado no loteamento denominado Jardim Tupan, situado no distrito de Jardim Silveira, em Barueri. 
Conforme Planta Topográfica e Memorial descritivo em anexo, o referido imóvel tem inicio no ponto 1, ponto este localizado na 
divisa frontal esquerda do lote 9, junto ao alinhamento da Avenida Brigadeiro Manoel Rodrigues Jordão, desse ponto segue 
em linha reta pela distância de 25,00 m e. AZ=81º49 confrontando com o lote 9 de propriedade de Maria, até atingir o ponto 
2. Desse ponto deflete a esquerda e segue em linha reta pela distância de 10,00m e AZ=351º49 , confrontando com parte do 
lote 35 de ‘propriedade de Augusto, e parte do lote 34 até atingir o ponto 3. .Desse ponto deflete à esquerda e segue em linha 
reta pela distância de 25,00 m e AZ= 261º49 confrontando com o lote 11, de propriedade de Epaminondas Pereira, até atingir o 
ponto 4. Desse ponto deflete a esquerda e segue em linha reta pela distância de 10,00 m e AZ= 171º49 ,junto ao alinhamento 
da Avenida Brigadeiro Manoel Rodrigues Jordão, até atingir o ponto 1, ponto este onde iniciou a presente descrição, encerrando 
uma área de 250,00 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 úteis, a fluir após o prazo de 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 Barueri, aos 18 de novembro de 
2016.

3ª Vara Cível3ª Vara Cível EDITAL DE CITAÇÃO  PRAZO DE 30 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, 
PROCESSO Nº 1008870-51.2016.8.26.0068 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) réus ausentes, incertos, desconhecidos, 
eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que João Batista de Souza e Raimunda Silva Cruz de 
Souza ajuizaram ação de USUCAPIÃO, tendo como objeto o terreno com a seguinte descrição técnica do imóvel: Imóvel de 
propriedade particular, localizado em zona urbana, no lugar denominado BAIRRO ENGENHO NOVO, Número Oficial 298, com 
Frente para a RUA LORENA - Município de Comarca de Barueri, com área Total de 130,95m2, estando localizado de frente para 
a RUA LORENA, em sua direita no sentido de quem segue em direção ao Centro, dentro das seguintes medidas, características 
e confrontações mede: 6,32 metros em linha reta, entre os pontos 01 e 02 , obedecendo o Azimute de 117º20 51 , de FRENTE 
para a RUA LORENA - * LADO DIREITO de quem da referida RUA LORENA olha para o imóvel, mede da frente aos fundos: 
22,70 metros em linha reta, entre os pontos 04 e 01 , obedecendo o Azimute de 026º51 55 , dividindo neste segmento com 
a PROPRIEDADE DE LUIZ AMARO DA SILVA e FRANCISCA AGOSTINHO DE JESUS SILVA - (Casa nº 292 da Rua Lorena) 
da mesma quadra e loteamento; * - LADO ESQUERDO, obedecendo o mesmo sentido, mede da frente aos fundos, em linha 
reta 22,90 metros entre os pontos 02 e 03 , obedecendo o Azimute de 209º49 52 , dividindo com a PROPRIEDADE DE JOEL 
RODRIGO DOS SANTOS - (Casa nº 300 da Rua Lorena) da mesma quadra e loteamento;- * nos FUNDOS, mede: 5,14 metros 
em linha reta entre os pontos 03 e 04 , obedecendo o Azimute de 297º45 15 , dividindo neste segmento com a PROPRIEDADE 
DE JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS - (Casa nº 160 da Rua Arnaldo Antonio) da mesma quadra e loteamento - 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 úteis, a fluir após o prazo de 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 Barueri, aos 18 de novembro de 2016.

3ª Vara Cível
EDITAL DE CITAÇÃO  PRAZO DE 30 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1012717-

66.2013.8.26.0068
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), réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, 

que JULIETA ROSSMANN ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, tendo como objeto o terreno com a seguinte descrição técnica do 
imóvel: TERRENO situado na Rua Lotério Vieira, constituído pelo lote 5 da quadra 13, do Jardim Iracema, no Distrito de Aldeia, 
Município e Comarca de Barueri, deste Estado, medindo 10,00 metros de frente para a Rua Lotério Vieira; 28,00 metros da 
frente aos fundos de ambos os lados, tendo nos fundos igual largura da frente, encerrando a área de 280,00 metros quadrados, 
confrontando de ambos os lados e fundos com o Espólio de Lotério Vieira de Camargo. MATRICULADO sob o nº 148.711, Ficha 
001, Livro 02, Registro Geral do Cartório de Imóveis da Comarca de Barueri/SP. 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 30 dias. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por 




