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quadrados; hoje com o n° 65 da Rua São Benedito, cadastro municipal n°03.03.202.904.000. Assim, seguindo a determinação 
do MM. Juiz de Diereito Drº Saulo Mega Soares e Silva, expede-se o presente EDITAL para que se proceda a citação via edital 
da pessoa de DURVAL DA SILVA MATOS que se encontra em local incerto e não sabido, bem como de todos os terceiros, 
dos demais interessados certos e incertos, de que tramita por essa 1ª Vara Cível a ação de usucapião acima apontada, para 
querendo dentro do prazo legal de 30(trinta) dias manifestarem interesse sobre o mesmo. DESPACHO Pág. 178 item 2: Defiro 
a citação editalícia do requerido Durval da Silva Matos, nos termos do art. 256,§3º do CPC, Mediante apresentação de minuta 
pelos requerentes a publicação de edital de divulgação da pretendida ação de usucapião,com prazo de 30 dias.Diligencie-se. 
E, para que chegue ao conhecimento de todos, o presente edital vai afixado no lugar de costume deste Fórum e, publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. - ADV: MARCO ANTONIO MONCHELATO (OAB 152350/SP), EMERSOM GUSTAVO MAININI (OAB 
197688/SP)

AMERICANA

Infância e Juventude

EDITAL PARA INTIMAÇÃO DE SENTENÇA, COM PRAZO DE 30 DIAS, expedido nos autos da ação de Guarda - Perda 
ou Modificação de Guarda, QUE A JUSTIÇA PÚBLICA MOVE CONTRA Eliana Cristiana dos Santos e outro, PROCESSO Nº 
1003420-75.2019.8.26.0019, JUSTIÇA GRATUITA.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da Vara do Júri/Exec./Inf. Juv., do Foro de Americana, Estado de São Paulo, Dr(a). Wendell 
Lopes Barbosa de Souza, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, especialmente ao(à)(s) Requerido: 
JONATHAS LEANDRO MOREIRA PRADO, Brasileiro, RG 41668390, CPF 323.409.768-20, pai Osmar Moreira Prado, mãe Zilda 
Regina Vigeta Moreira Prado, Nascido/Nascida em 12/07/1985, de cor Branco, natural de Americana, - SP, com endereço à Rua 
Carlos Vassallo, 64, Parque Sao Jeronimo, CEP 13469-710, Americana - SP. E como não foi(ram) encontrado(a)(s) expediu-se 
o presente edital, com Prazo de 30 dias, que será publicado e afixado na forma da lei, por meio do qual fica(m) INTIMADO(A)
(S) da sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo tópico final segue transcrito, conforme Provimento 334/88 do Conselho 
Superior da Magistratura: “Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido e concedo a guarda de J.V.S.P. à requerente por 
tempo indeterminado.” e ciente(s) de que, findo o prazo acima fixado, passará a correr o prazo de recurso, após o qual transitará 
em julgado a decisão. Para que produza seus regulares efeitos de direito, é expedido o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Americana, aos 05 de novembro de 2020.

2ª Vara Cível

EDITAL DE AVISO  FALÊNCIA DE COMPOLUX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - PROCESSO Nº 1007422-54.2020.8.26.0019 
- PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS.

RENATA DESCROVE MARTIN, Escrivã Judicial I, do 2º Ofício Cível, desta Cidade e Comarca de Americana-SP, AVISA a 
todos os credores e interessados na falência supra, que LUCILENE DECLEVE GOMES, nela declarou um crédito no valor de R$ 
30.000,00 que poderá ser impugnado no prazo de 10 (dez) dias, na forma da lei. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Americana, aos 10 de novembro de 2020.

3ª Vara Cível

“RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE EIXO RESTAURANTES LTDA”

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS.
PROCESSO Nº 1006220-42.2020.8.26.0019

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Americana, Estado de São Paulo, Dr(a). MARCIO ROBERTO 
ALEXANDRE, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER que, pelo presente edital, ficam INTIMADOS todos os credores e interessados na Recuperação Judicial de 
EIXO RESTAURANTES LTDA, CNPJ. 01.827.489/0001-32, que por ela foi apresentado seu Plano de Recuperação Judicial que 
se encontra às páginas 3202/3270 dos autos, para que no prazo de 30 dias, contados da publicação do presente, apresentem 
eventuais objeções, conforme previsão dos arts. 53, parágrafo único e 55 da Lei 11.101/2005. O Processo de Recuperação 
Judicial em epígrafe e seus respectivos incidentes tramitam por meio eletrônico, e podem ser acessados através do portal www.
tjsp.jus.br. E para que produza seus efeitos de direito, será o presente Edital afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de Americana, aos 06 de novembro de 2020.

4ª Vara Cível

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
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