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SÃO PAULO (OAB 999999/DP)
Processo 1020181-50.2017.8.26.0344 - Interdição - Tutela e Curatela - Aparecida Querubin de Macedo - Emerson Querubin 

de Macedo - NOS AUTOS DE INTERDIÇãO DE Emerson Querubin de Macedo, REQUERIDO POR Aparecida Querubin de 
Macedo - PROCESSO Nº1020181-50.2017.8.26.0344. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Família e Sucessões, do Foro 
de Marília, Estado de São Paulo, Dr. José Antonio Bernardo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou 
dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 28/01/2019, foi decretada a INTERDIÇÃO de EMERSON QUERUBIN 
DE MACEDO, CPF 343.359.618-20, declarando-o relativamente incapaz, restando incapaz de praticar os seguintes atos sem 
curador que o represente: emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandado e administrar os 
seus bens, enquanto perdurar as causas ora consideradas para a interdição, nos termos do art. 4º, III, do Código Civil (alterado 
pela Lei 13.146/15) e nomeio-lhe curadora a parte autora Aparecida Querubin de Macedo. 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 Marilia, aos 12 de 
junho de 2019. - ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP)

Processo 1020852-73.2017.8.26.0344 - Tutela e Curatela - Nomeação - Tutela e Curatela - Vera Lúcia da Silva - EDITAL 
PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇãO DE Bruna Silva Ferreira, REQUERIDO 
POR Vera Lúcia da Silva - PROCESSO Nº1020852-73.2017.8.26.0344. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Família e 
Sucessões, do Foro de Marília, Estado de São Paulo, Dr. José Antonio Bernardo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o 
presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 15/04/2019, foi decretada a INTERDIÇÃO 
de BRUNA SILVA FERREIRA, CPF 375.939.908-85, declarando-a relativamente incapaz, restando incapaz de praticar os 
seguintes atos sem curador que o represente: emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandado 
e administrar os seus bens enquanto perdurar as causas ora consideradas para a interdição termos do art. 4º, III, do Código 
Civil (alterado pela Lei 13.146/15) e nomeio-lhe curadora a autora Vera Lúcia da Silva. 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 Marilia, aos 04 de 
julho de 2019. - ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP)

MATÃO

1ª Vara Cível

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Matão, Estado de São Paulo, Dr(a). Marcos Therezeno Martins, na 
forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 17/01/2019, 
foi decretada a INTERDIÇÃO de EVA CREMONE DA SILVA, CPF 178.643.328-11, 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). Jesus Soares 
da Silva. 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 Matao, aos 04 de abril de 2019.

2ª Vara Cível

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES  ARTIGO 36 DA LEI N° 11.101/2005. Edital 
expedido nos autos da ação de Recuperação Judicial de LKS COMERCIAL LTDA. (CNPJ/MF nº 03.666.038/0001-96) E RPP 
BRASIL LTDA. EPP (CNPJ/MF nº 22.794.469/0001-82)  PROCESSO Nº 1004798-86.2018.8.26.0347. A Doutora Ana Teresa 
Ramos Marques Nishiura Otuski MM. Juíza de Direito da 02ª Vara Cível da Comarca de Matão do Estado de São Paulo na forma 
da Lei, etc FAZ SABER que pelo presente edital ficam convocados todos os credores de LKS COMERCIAL LTDA. (CNPJ/MF nº 
03.666.038/0001-96) E RPP BRASIL LTDA. EPP (CNPJ/MF nº 22.794.469/0001-82)  PROCESSO Nº 1004798-86.2018.8.26.0347, 
para comparecerem e se reunirem em Assembleia Geral de Credores a ser realizada no Hotel Matão Othon Suítes, localizado na 
Avenida Baldan, nº 1.900  Bairro Nova Matão  Matão/SP  CEP 15990-650 no dia 13 de setembro 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 27 de setembro 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) exposição do Plano de Recuperação Judicial pela Recuperanda; b) aprovação, rejeição ou modificação do Plano de 
Recuperação Judicial; b) decisão pela instalação e eleição dos membros do Comitê de Credores; c) afastamento dos sócios 
da Recuperanda da administração da empresa e a gestação judicial desta, em atendimento à r. Decisão de fls. 5.315/5.317 
dos autos da Recuperação Judicial; d) demais assuntos de interesse dos credores e da Recuperanda. Os credores poderão 
obter cópia do Plano de Recuperação Judicial a ser submetido à deliberação da Assembleia diretamente nos autos do processo 
digital da Recuperação Judicial em referência por meio de acesso ao sítio eletrônico http://www.tjsp.jus.br às fls. 3.194/3.271 
ou junto ao Administrador Judicial, Oreste Nestor de Souza Laspro, através do e-mail: lks@laspro.com.br. O credor poderá ser 
representado na assembleia-geral por mandatário ou representante legal, desde que entregue ao Administrador 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 (dez) dias para protocolo da relação de associados e demais documentos previstos em Lei. Local disponível para entrega de 
documentos: escritório do Administrador Judicial situado na Rua Major Quedinho, n° 111, 18º andar, Consolação, CEP 01050-
030, São Paulo/SP, telefone (11) 3211-3010, ou através do e-mail: lks@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 
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