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conclusos para sentença. Caso contrário, tornem conclusos para saneamento. Por fim, não há qualquer alteração do quadro 
fático analisado na decisão de fls. 52, pelo que a mantenho na íntegra. Caso não concorde com o entendimento deste juízo 
cabe a parte ajuizar o recurso correto. Intime-se. - ADV: CARLOS ALBERTO NANNI (OAB 367612/SP), HERIK CHAVES (OAB 
302711/SP), FABIO PONTES (OAB 215622/SP)

Processo 1001146-55.2020.8.26.0294 - Procedimento Comum Cível - Rescisão / Resolução - Wagner Parronchi Sociedade 
Individual de Advocacia - Vistos. Fls. 90/91: Defiro, expeça-se precatória citatória. Intime-se. - ADV: WAGNER PARRONCHI 
(OAB 208835/SP)

Processo 1001283-08.2018.8.26.0294 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Alpi Distribuidora de Produtos 
Alimenticios Ltda Kibom - Vistos. Fls. 170: Defiro. Cite-se e intime-se o executado no endereço declinado Intime-se. - ADV: 
JOAO CARLOS GONCALVES DE FREITAS (OAB 107753/SP)

Processo 1001310-20.2020.8.26.0294 - Procedimento Comum Cível - Perdas e Danos - Nadir de Castro Mariano - Sabesp - 
Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Réplica. - ADV: JOSE ROBERTO BANDEIRA (OAB 63773/SP), RICARDO 
MOHRING NETO (OAB 319373/SP)

Processo 1001332-83.2017.8.26.0294 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BV FINANCEIRA 
SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - Vistos. Fls. 191/192: Oficie-se como solicitado. Intime-se. - ADV: 
FERNANDO LUZ PEREIRA (OAB 147020/SP)

Processo 1001367-38.2020.8.26.0294 - Ação Civil Pública Cível - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - D.T.S. - 
Vistos. Fl. 59: Defiro. Aguarde-se pelo prazo requerido. Intime-se. - ADV: UBIRAJARA MANGINI KUHN PEREIRA (OAB 95377/
SP)

Processo 1001473-97.2020.8.26.0294 - Procedimento Comum Cível - Extinção - Nove Primos Restaurante e Conveniencias 
Ltda - Me - Vistos. Ciente dos valores depositados pelo autor. Entretanto, não é caso de aplicação de multa por descumprimento 
da decisão liminar, vez que não há nos autos informação quanto a citação da ré, não sendo possível lhe exigir o cumprimento da 
decisão antes da efetiva intimação. Intime-se. - ADV: CLAUDIO LUIZ PEDROSO FILHO (OAB 85899/PR)

Processo 1001613-34.2020.8.26.0294 - Procedimento Comum Cível - Oferta e Publicidade - Dayane de Souza - Vistos. Cite-
se, com as advertências legais (Contestar as alegações iniciais dentro do prazo de 15 dias, sob pena de ser considerado como 
verdadeiros os fatos alegados na inicial Citação postal). Int. - ADV: MARCIO ROSA (OAB 261712/SP)

Processo 1001688-10.2019.8.26.0294 - Carta Precatória Cível - Penhora / Depósito / Avaliação (nº 0606086-08.1995.8.26.0100 
- JD DA 14ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL CÍVEL COMARCA DE SÃO PAULO) - BANCO SANTANDER ( BRASIL ) S/A - 
Vistos. Fls. 330/343: Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo solicitado. Intime-se. - ADV: MARCUS VINICIUS TENORIO DA 
COSTA FERNANDES (OAB 126274/SP)

Processo 1001826-74.2019.8.26.0294 - Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Moral - Ariovaldo Gonçalves 
da Silveira - SP-SNE/NORDESTE - - BANCO BRADESCO S/A - Réplica. - ADV: ANDRÉ AIRTON NORONHA MARIANO (OAB 
434357/SP), RILDEMILA KÉRSIA FERREIRA QUEIROZ (OAB 210336/SP), ALVIN FIGUEIREDO LEITE (OAB 178551/SP)

Processo 1001972-18.2019.8.26.0294 - Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Moral - Marilda Pereira da 
Silva - - Edinéia Motta Rodrigues - Cleusa da Gloria de Souza - Ante o link disponibilizado, apresentem Alegações finais. - ADV: 
GIORGIA GOMES MOHRING (OAB 389194/SP), RICARDO MOHRING NETO (OAB 319373/SP), JULIA MILENE RODRIGUES 
KOZIKOSKI (OAB 265858/SP)

Processo 1002020-45.2017.8.26.0294 - Monitória - Alienação Fiduciária - Farroupilha - Administradora de Consórcios Ltda. 
- Vistos. Fls. 151: Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo solicitado. Intime-se. - ADV: ELTON TEDESCO (OAB 25290/RS), 
KARIN SUZY COLOMBO TEDESCO (OAB 373651/SP)

Processo 1002041-55.2016.8.26.0294 - Recuperação Judicial - Recuperação judicial e Falência - TROPDAN INDUSTRIA 
E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMETICIOS LTDA. - - ORIVAL DAN-ME - - VERA LUCIA FERNANDES-ME - - OLICIO DAN 
NETO-ME - - TAMARA ANGELICA DAN CALABRIA-ME - ACFB ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA - BANCO DO BRASIL S A e 
outros - Vistos. Homologo as datas designadas (fls. 3835/3836) para assembleia geral de credores. Intime-se. Homologo, ainda, 
a minua do edital de intimação (fls. 3837/3838), publique-se. Intime-se. - ADV: MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS (OAB 
56526/MG), ANTONIA VIVIANA SANTOS DE OLIVEIRA CAVALCANTE (OAB 303042/SP), WINSTON SEBE (OAB 27510/SP), 
FERNANDO BONACCORSO (OAB 247080/SP)

Processo 1002041-55.2016.8.26.0294 - Recuperação Judicial - Recuperação judicial e Falência - TROPDAN INDUSTRIA 
E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMETICIOS LTDA. - - ORIVAL DAN-ME - - VERA LUCIA FERNANDES-ME - - OLICIO DAN 
NETO-ME - - TAMARA ANGELICA DAN CALABRIA-ME - ACFB ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA - BANCO DO BRASIL S A e 
outros - EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES EM AMBIENTE VIRTUAL - RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL DE TROPDAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. E OUTROS - 1ª VARA DA 
COMARCA DE JACUPIRANGA, ESTADO DE SÃO PAULO - PROCESSO Nº 1002041- 55.2016.8.26.0294 A Dra. Gabriela De 
Oliveira Thomaze, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Jacupiranga, Estado de São Paulo, na forma da Lei 
11.101/2005, etc., FAZ SABER QUE, pelo presente edital ficam intimados todos os credores e interessados de Tropdan Indústria 
e Comércio de Produtos Alimentícios Ltda. e outros, para comparecerem e se reunirem em Assembleia Geral de Credores, a ser 
realizada em ambiente virtual, pela plataforma de videoconferência Zoom, primeiramente na reunião prévia, a ser realizada no 
dia 12.02.2021, às 10h, com o objetivo de explicar e esclarecer todos os procedimentos da AGC Virtual e da plataforma utilizada, 
para fins de facilitar o acesso e a operacionalização no dia do conclave, posteriormente em primeira convocação, no dia 22 de 
fevereiro de 2021, às 14 horas, com identificação a partir das 10 horas e encerramento às 13h30min, bem como intervalo das 
13h30min até às 14h para início da AGC, ocasião em que a assembleia será instalada com a presença de credores titulares de 
mais da metade dos créditos de cada classe, computados pelo valor. Caso não haja quórum nesta ocasião, ficam os credores 
desde já convocados para a realização da assembleia, em segunda convocação, a qual será instalada com a presença de 
qualquer número de credores, a ser realizada no dia 02 de março de 2021, às 14 horas, com identificação a partir das 10 horas 
e encerramento às 13h30min, bem como intervalo das 13h30min até às 14h para início da AGC. As instruções para o acesso 
e para a utilização da plataforma digital pela qual se realizará a AGC estarão disponíveis nos autos da recuperação judicial e 
na página eletrônica da Administradora Judicial nomeada, ACFB Administração Judicial Ltda., no endereço eletrônico https://
www.acfb.com.br. A Assembleia ora convocada tem como objeto a deliberação pelos credores sobre as seguintes ordens do dia: 
(a) deliberação quanto ao Modificativo ao PRJ apresentado pelas Recuperandas; (b) a constituição do Comitê de Credores, a 
escolha de seus membros e sua substituição; e (c) outros assuntos de interesse dos credores e das Recuperandas. Os credores 
poderão obter cópia do Modificativo ao Plano de Recuperação Judicial que será submetido à deliberação da Assembleia mediante 
consulta aos autos digitais nº 1002041-55.2016.8.26.0294, através do portal: www.tjsp.jus.br. Os credores legitimados a votar 
que desejarem se fazer representar por procurador deverão enviar, em até 24 horas de antecedência da AGC, para o endereço 
de e-mail: contato@acfb.com.br documento hábil que comprove seus poderes ou a indicação das folhas dos autos do processo 
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em que se encontre o documento, aplicando-se, neste caso, o disposto no inciso VI do artigo 425 do Código de Processo Civil 
e demais disposições legais cabíveis, bem como informar 1 (um) endereço eletrônico (e-mail) por credor, apontando o nome do 
patrono ou representante, bem como respectivo e-mail e telefone celular que possua WhatsApp, visando empreender celeridade 
no envio das informações e suporte aos credores. A participação na AGC será permitida apenas a 01 (um) representante ou 
patrono por credor, o qual deverá ser indicado no e-mail enviado para credenciamento, juntamente com documento com foto. 
Em se tratando de pessoa jurídica, também deverão ser apresentados os documentos societários que comprovem os poderes 
do(s) representante(s) signatário(s) da procuração e demais documentos hábeis que comprovem a outorga de poderes, ou a 
indicação das folhas dos autos do processo em que se encontrem os mencionados documentos societários. Em relação aos 
ouvintes, entendidos como sendo os demais interessados, sem vínculos com os credores já cadastrados, deverão enviar um 
e-mail para o endereço eletrônico contato@acfb.com.br até 48h antes da AGC, visando viabilizar seu acesso ao conclave. Por 
fim, informa-se que o interesse na participação da AGC teste deverá ser manifestado pelo credor mediante o envio de correio 
eletrônico diretamente à AJ, com antecedência mínima de 48h da data de realização do conclave teste, visando possibilitar sua 
participação. E, para que produza seus efeitos de direito, o presente Edital de Convocação será publicado e afixado na sede da 
empresa e suas filiais (art. 36 da Lei nº 11.101/2005), ficando estabelecido ainda que será o presente edital publicado e afixado 
na forma da lei. Jacupiranga, 10 de dezembro de 2020. - ADV: MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS (OAB 56526/MG), 
ANTONIA VIVIANA SANTOS DE OLIVEIRA CAVALCANTE (OAB 303042/SP), WINSTON SEBE (OAB 27510/SP), FERNANDO 
BONACCORSO (OAB 247080/SP)

Processo 1002122-96.2019.8.26.0294 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - A.C.F.I. - Vistos. 
Fl. 72: Defiro. Após o recolhimento das taxas devidas, providencie a serventia o necessário. Intime-se. - ADV: SERGIO SCHULZE 
(OAB 298933/SP), HARRY FRIEDRICHSEN JUNIOR (OAB 362649/SP)

Processo 1002150-64.2019.8.26.0294 - Procedimento Comum Cível - Multa - Jairo Martins - - Creuza Grothe Martins - Benoi 
Jose de Souza - Vistos. Fls. 258: Defiro. Aguarde-se a apresentação dos quesitos. Decorrido o prazo certifique-se e intime-se 
o perito nomeado. Intime-se. - ADV: CLAUDIO SIPRIANO (OAB 109684/SP), NAYARA LAYS MARIANO XAVIER REGO (OAB 
388713/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO GABRIELA DE OLIVEIRA THOMAZE
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL VERA LUCIA DE LIMA SEABRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 1151/2020
Processo 0001075-70.2020.8.26.0294 (processo principal 1000518-66.2020.8.26.0294) - Cumprimento de sentença - Efeito 

Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução - Carlos Alberto Nanni - Vistos. Preenchidos os requisitos do art. 534 do CPC, 
recebo o pedido de cumprimento de sentença. Intime-se a Fazenda Pública na pessoa do seu representante judicial para que 
apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias como incidente a estes próprios autos. Observe-se, para fins de comunicação 
processual, o que dispõe o Comunicado nº 262/2015 do TJSP (DJE. 25 de fevereiro de 2015). - ADV: CARLOS ALBERTO 
NANNI (OAB 367612/SP)

Processo 0001171-85.2020.8.26.0294 (processo principal 1000978-87.2019.8.26.0294) - Cumprimento Provisório de 
Sentença - Prescrição - Eli Aparecida Pires da Glória - Vistos. Determino ao exequente a correção do cadastro processual, 
no prazo de 15 dias, sob as penas da Lei, para: 1) Inclusão de parte no polo passivo da ação. Para a inclusão de parte e 
recategorização dos documentos é necessário acessar a página do Tribunal de Justiça (http://www.tjsp.jus.br) e clicar no menu: 
Peticionamento Eletrônico \> Peticione Eletronicamente \> Peticionamento Eletrônico de 1° grau \> Complemento de Cadastro 
de 1º Grau. O manual com os procedimentos necessários para cumprimento da determinação está disponível na página:http://
www.tjsp.jus.br/Download/PeticionamentoEletronico/ManualComplementoCadastroPortal.Pdf - ADV: ANTONIO NIRCILIO DE 
RAMOS (OAB 17624/SP)

Processo 1000978-87.2019.8.26.0294 - Embargos à Execução Fiscal - Prescrição - Eli Aparecida Pires da Glória - - Marcelo 
Diego Pires da Gloria - - Marceli Pires da Glória - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - Vistos. Com a interposição em 
apartado de incidente de execução em apartado, nada mais há a tratar nestes autos, assim, arquive-se com as formalidades 
de praxe e anotações de movimentações processuais adequadas ao caso. Intime-se. . - ADV: ANTONIO NIRCILIO DE RAMOS 
(OAB 17624/SP), FERNANDO ANTONIO DA SILVA (OAB 298493/SP)

Processo 1001114-50.2020.8.26.0294 - Embargos de Terceiro Cível - Penhora / Depósito / Avaliação - Fernanda Pasquini 
Janucci - Ante o substabelecimento, e a publicação não saiu no nome da procuradora, republico o top. Final sentença. Ante 
o exposto, JULGO PROCEDENTES os presentes embargos opostos por FERNANDA PASQUINI JANUCCI para desconstituir 
a “penhora e bloqueio” realizados sobre seu veículo POLO 1.6, ano 2010, Placa ETK 3182. Por consequência, julgo extinto 
o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Providencie a serventia o 
cancelamento de eventual leilão agendado e o imediato desbloqueio via RenaJud de quaisquer restrição imposta ao veículo da 
embargante. Pelo princípio da causalidade, condeno a embargada ao pagamento das custas e despesas processuais suportadas 
pela embargante, além de arcar com os honorários advocatícios que fixo em 10% do valor do bem constrito (limitado ao valor do 
débito executado). - ADV: CAROLINE DE OLIVEIRA LIMA (OAB 346466/SP)

Processo 1001149-10.2020.8.26.0294 - Embargos de Terceiro Cível - Penhora / Depósito / Avaliação - Fernanda Pasquini 
Janucci - Tendo em vista que a publicação não saiu no nome da defensora, conforme substabelecimento apresentado, republico 
o top. Final da sentença.”Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os presentes embargos opostos por FERNANDA PASQUINI 
JANUCCI para desconstituir a “penhora e bloqueio” realizados sobre o veículo POLO 1.6, ano 2010, Placa ETK 3182, de 
propriedade da embargante. Por consequência, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo artigo 487, I, 
do Código de Processo Civil. Providencie a serventia o cancelamento de eventual leilão agendado e o imediato desbloqueio via 
RenaJud da restrição imposta ao veículo da embargante. Pelo princípio da causalidade, condeno a embargada ao pagamento 
das custas e despesas processuais suportadas pela embargante, além de arcar com os honorários advocatícios que fixo em 
10% sobre o valor do bem constrito (limitado ao valor do débito executado).” - ADV: CAROLINE DE OLIVEIRA LIMA (OAB 
346466/SP)

Processo 1001996-80.2018.8.26.0294 - Embargos à Execução Fiscal - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à 
Execução - Marcia Campagnoli - Fornecer o RGI para expedir certidão de honorários. - ADV: SMYLE MAZZOLINE VILLANOVA 
(OAB 367511/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
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