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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS.
PROCESSO Nº 1000654-28.2019.8.26.0220

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara, do Foro de Guaratinguetá, Estado de São Paulo, Dr(a). ARION SILVA GUIMARAES, 
na forma da Lei, etc.

FAZ SABER a D L REIS DE BRITO - SISTEMCAR, representante legal Daniela Leite Reis de Brito, CPF 303.067.618-82, 
Rua dos Ingazeiros, 142, Belveder Clube dos 500, CEP 12523-090, Guaratingueta - SP, que lhe foi proposta uma ação de 
Procedimento Comum Cível, por parte de Sergio Yoki Sassaki, alegando em síntese: que o requerente deixou em consignação 
no estabelecimento comercial SISTEMCAR o seu veículo TOYOTA COROLLA XEI18 FLEX, COR CINZA, ANO 2008/2009, EAX 
3037, sendo acordado entre as partes que a Loja Sistemcar pagaria pelo veículo o valor de R$ 38.000,00, comprometendo-
se, o requerente, após o pagamento, efetuar a transferência do veículo; que o representante legal da loja, Sr Erik, vendeu o 
veículo ao Sr Neilson Luiz Sampaio Ferreira e não efetuou o pagamento integral ao requerente, tendo sido pago apenas o valor 
de R$21.000,00, restando ainda o pagamento de R$17.000,00; que, diante do não pagamento integral do valor do veículo, o 
requerente requer a indenização por danos materiais no valor de R$17.000,00 mais despesas e custas processuais, no valor de 
R$2.714,62, acrescidos de correção monetária e juros moratórios, advinda da necessidade de atuação no processo 1002952-
95.8.26.0220, além da indenização por danos morais, no valor a ser fixado pelo arbítrio do Juízo. 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 (quinze) 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 Guaratinguetá, aos 13 de setembro de 2019.

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

GUARULHOS

4ª Vara Cível

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES  EDITAL EXPEDIDO NOS AUTOS DA AÇÃO 
DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS MAJESTIC LTDA. (62.207.998/0001-57), 
processo n° 1000288-79.2016.8.26.0224. A Dra. Beatriz de Souza Cabezas, MM juíza de Direito da 04ª Vara Cível da Comarca 
de Guarulhos do Estado de São Paulo na forma da Lei. etc. FAZ SABER que pelo presente edital ficam convocados todos 
os credores de INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS MAJESTIC LTDA. (62.207.998/0001-57) para comparecerem e se 
reunirem em Assembleia Geral de Credores a ser realizada no SABLES HOTEL GUARULHOS situado na Avenida Salgado 
Filho, 1.176, Jardim Maia, CEP 07115-000, Guarulhos/SP (telefone 11-2181-5900) no dia 04 de dezembro de 2019, às 10h00min 
(início do credenciamento dos credores para participação às 9h00min), em primeira convocação, 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 
e, caso não haja quórum nesta ocasião, ficam desde já convocados os credores para a assembleia, em segunda convocação, 
a ser realizada no mesmo local no dia 11 de dezembro de 2019, às 10h00min (início do credenciamento dos credores para 
participação às 9h00min), ocasião em que a Assembleia será instalada com a presença de qualquer número de credores (artigo 
37º, § 2º da Lei n° 11.101/2005). A assembleia ora convocada tem como objeto a deliberação pelos credores sobre a seguinte 
ordem do dia: a) novos valores das avaliações dos ativos disponibilizados pela Recuperanda para pagamento dos credores; b) 
eventuais outras alternativas para superação da crise econômica e c) outras questões de interesses dos credores, nos termos 
do artigo 35, I, f, da Lei nº 11.101/2005. O credor poderá ser representado na assembleia-geral por mandatário ou representante 
legal, desde que entregue à Administradora Judicial, até 24 (vinte e quatro) horas antes da data da Assembleia documento hábil 
que comprove seus poderes ou a indicação das folhas dos autos do processo em que se encontre o documento (artigo 37, § 4º 
da Lei n° 11.101/2005), exceto se a representação dos credores trabalhistas se fizer pelo sindicato, o que se regerá pelo descrito 
no artigo 37, § 5º da Lei 11.101/2005, com prazo de 10 dias para protocolo da relação de associados e demais documentos 
previstos em lei. Local disponível para entrega de documentos: escritório da Administradora Judicial na Rua Major Quedinho, n° 
111, 18º andar, Consolação, CEP 01050-030, São Paulo/SP, telefone 11 3211-3010, ou através do e-mail majestic@laspro.com.
br. OBSERVAÇÃO: Estão legitimados para cômputo de quórum 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 11.101/2005, e já reconhecidos na lista da 
Administradora Judicial de fls. 1.608/1.616 ou em decisão judicial proferida em habilitação/impugnação de crédito. O presente 
edital de convocação será publicado e afixado na sede da Recuperanda e suas filiais na forma de lei, ficando estabelecido ainda 
que a Assembleia Geral será procedida conforme determina a Lei nº 11.101/2005. Guarulhos, 08 de novembro de 2019.

5ª Vara Cível

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1048464-05.2018.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª 
Vara Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). Artur Pessôa De Melo Morais, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) MSM CONSTRUÇÕES E EMPREEENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ 56.309.826/0001-91 e SERGIO FAOUR 
AUAD, bem como TERCEIROS INTERESSADOS, AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS que, por este MM. douto Juízo 
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