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BATATAIS

1ª Vara Cível

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES
ART. 36 DA LEI N° 11101/2005. EDITAL EXPEDIDO NOS AUTOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE AGROPLANTA 

FERTLIZANTES E INOVAÇÕES LTDA. (CNPJ nº 48.524.268/0001-59), CHRISTOVAM GARCIA PRADO FERNANDES, 
(CNPJ nº 08.485.616/0001-01) E FLÁVIO GARCIA FERNANDES, (CNPJ nº 21.863.119/0001-68) PROCESSO N° 1002395-
68.2019.8.26.0070. O Doutor Alexandre Gonzaga Baptista dos Santos, MM.Juiz de Direito da 1ª Vara Cível do Foro da 
Comarca de Batatais, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER que pelo presente Edital ficam convocados 
todos os credores de AGROPLANTA FERTLIZANTES E INOVAÇÕES LTDA, CHRISTOVAM GARCIA PRADO FERNANDES 
e FLÁVIO GARCIA FERNANDES para comparecerem e se reunirem em Assembleia Geral de Credores a ser realizada na 
sede da AGROPLANTA, sito à Estrada Municipal Dr. Ariovaldo Mariano Gera, 1571 - Vila Maria, Batatais - SP, 14300-000, 
no dia 11 de fevereiro de 2020, às 10h00min (credenciamento dos credores para participação com início às 09h00min), 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 17 de fevereiro de 2020, às 10h00min 
(credenciamento dos credores para participação com início às 09h00min), ocasião em que a Assembleia será instalada com a 
presença de qualquer número de credores (art. 37º, § 2º da Lei n° 11101/2005). A assembleia ora convocada tem como objeto a 
deliberação pelos credores sobre a seguinte ordem do dia: a) exposição do Plano de Recuperação Judicial pelas Recuperandas; 
b) aprovação, rejeição ou modificação do plano de recuperação; c) decisão sobre a instalação e eleição dos membros do 
Comitê de Credores; d) demais assuntos de interesse dos credores e das Recuperandas. 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. 3338/3473, ou junto à 
Administradora Judicial, através do e-mail: agroplanta@laspro.com.br ou pelo site http://lasproconsultores.com.br/recuperacao-
judicial/agroplanta-fertilizantes-einovacoes-ltda 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 
(art. 37, § 4º da Lei n° 11101/2005) destacando que tal documento deverá conter poderes específicos para tal representação, 
exceto se a representação dos credores trabalhistas se fizer pelo sindicato, o que se regerá pelo descrito no art. 37, § 5º da Lei 
11101/2005, com prazo de 10 dias de antecedência para protocolo da relação de associados e demais documentos previstos 
em lei. Local disponível para entrega de documentos: escritório da Administradora 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 agroplanta@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 art. 43 da Lei 11101/2005, e já reconhecidos na lista 
da Administradora Judicial de fls. 3708/3711 ou em decisão judicial proferida em habilitação/impugnação de crédito. O presente 
edital de convocação será publicado e afixado na sede da Recuperandas e suas filiais na forma de lei, ficando estabelecido 
ainda que a Assembleia Geral será procedida conforme determina a Lei nº 11101/2005. Batatais, __ de janeiro de 2020.

BAURU

2ª Vara da Fazenda Pública

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ(A) DE DIREITO ELAINE CRISTINA STORINO LEONI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIA ANGELA DE SOUSA SIMÕES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0018/2020
Processo 0033053-26.2018.8.26.0071 (processo principal 0022245-06.2011.8.26.0071) - Cumprimento de Sentença contra 

a Fazenda Pública - Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 - Rui Cesar de Lima - Municipio de Bauru - - Ettapa 
Empreendimentos Imobiliarios Ltda - EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO DE 10 
(DEZ) DIAS, expedido nos autos do PROC. Nº 0033053-26.2018.8.26.0071. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara da Fazenda 
Pública, do Foro de Bauru, Estado de São Paulo, Dr(a). Elaine Cristina Storino Leoni, na forma da Lei, etc. FAZ SABER A 
TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que o(a) RUI CESAR DE LIMA move uma Cumprimento de Sentença Contra A Fazenda 
Pública - Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 de Desapropriação contra Ettapa Empreendimentos Imobiliarios 
Ltda e Municipio de Bauru, objetivando a desapropriação de um terreno, situado no lado impar, do quarteirão n. º 2, da Rua XIV, 
esquina da rua IX, correspondente ao lote sob n.º 19, da quadra E-1, do loteamento denominado Parque ROOSEVELT, nesta 
cidade, cadastrado na Prefeitura Municipal sob n.º 4E/3235/19, com área de 378,60 metros quadrados, medindo 3,00 metros de 
frente para a rua XIV, 33,00 metros de um lado, dividindo com o lote 18, 24,00 metros de outro lado, dividindo com a rua IX, com a 
qual faz esquina, em curva com raio de 9,00 metros, e 12,00 metros na linha dos fundos, dividindo com o lote 20, de propriedade 
de Rui Cesar de Lima, nascido aos 01/10/1956, brasileiro, casado, vendedor viajante portador do RG n.º 9.367.192SP e CPF 
n.º 006.068.328-74, mediante a Adjudicação, o qual por carta de adjudicação passada em 04/10/2018, assinada digitalmente 
pelo MM. Juiz de Direito da 3° Vara Civel da comarca de Bauru-SP, Exmo. Sr. Dr. Mauro Ruiz Daró, expedida nos autos do 
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