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R$1.686,00; AA-000408, de 20.06.2014, R$1.593,00; AA-000409, de 27.06.2014, R$1.593,00; AA-000413, de 30.06.2014, 
R$1.686,00 e AA-000414, de 04.07.2014, R$1 .686,00; que os pagamentos não foram feitos, o que motivou a propositura da 
ação. 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, em três dias efeitue o pagamento do pagamento do débito e/ou ofereça embargos à execução, em 
quinze dias. Referidos prazos fluirão após o decurso do prazo do presente edital. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Sorocaba, aos 18 de janeiro de 2017.

SUZANO

2ª Vara Cível

RETR,1BLHS.000,24/02/2017
SEGUNDO OFÍCIO CÍVEL
Fórum de Suzano - Comarca de Suzano
Juiz Titular  Dr. GILBERTO AZEVEDO DE MORAES COSTA

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1000444-56.2014.8.26.0606
O MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Suzano, Estado de São Paulo, Dr. GILBERTO AZEVEDO DE MORAES 

COSTA, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a MÁRCIO NUNES CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA ME, CNPJ 08.810.287/0003-99, na pessoa 

de seu representante legal, EDLAINE FERREIRA, CPF 273.865.408-84, RG 29.356.331-7, e MÁRCIO ROGÉRIO PEREIRA 
NUNES, CPF 127.056.028-01, RG 22450636-5, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte 
de LEOSERGIO HOFFMANN INFORMÁTICA ME - MEGA BYTE, para cobrança de R$ 204.299,38 (agosto/2016). Estando os 
executados em lugar ignorado, foi deferido a CITAÇÃO POR EDITAL, para que em 03 dias, paguem o débito atualizado ou em 
15 dias, embarguem ou reconheçam o crédito da exeqüente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive 
custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, atualizadas, prazos estes 
que começarão a fluir após os 20 dias supra, sob pena não o fazendo, ser convertido em penhora o arresto efetuado sobre 
Imóvel de matrícula 58.259 do 1º Oficial de Registro de Imóveis de Mogi das Cruzes - Um Terreno composto do LOTE Nº 20, 
da QUADRA “C”, do loteamento denominado REAL PARK JARDIM DO COLÉGIO, presumindo-se aceitos os fatos. Não sendo 
embargado a ação, os executados serão considerados 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 Suzano, aos 21 de 
fevereiro de 2017.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES  ARTIGO 36 DA LEI N° 11.101/2005, EXPEDIDO 
NOS AUTOS DA AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE VAGNER DE LEMOS SUZANO - EPP (VICTOR ESQUADRIAS EM 
ALUMÍNIO). PROCESSO N° 1002997-08.2016.8.26.0606.

O MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Suzano, Estado de São Paulo, Dr. GILBERTO AZEVEDO DE MORAES 
COSTA, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER que pelo presente edital ficam convocados todos os credores de VAGNER DE LEMOS SUZANO - EPP (VICTOR 
ESQUADRIAS) (RECUPERANDA) (CNPJ/MF N° 03.092.021/0001-72), PROCESSO N° 1002997-08.2016.8.26.0606 para 
comparecerem e se reunirem em Assembleia Geral de Credores a ser realizada na Estrada Santa Mônica, 149, Parque Santa 
Rosa, Suzano/SP - CEP 08664-015 (sede da Recuperanda) no dia 26 de abril de 2017, 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 05 de maio de 2017, 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; b) decisão pela 
instalação e eleição dos membros do Comitê de Credores; c) 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. 391/433, ou junto ao Administrador Judicial Dr. Oreste Nestor de Souza Laspro, OAB/SP n° 98.628, através do 
e-mail: vagner@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 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 vagner@
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 do Administrador Judicial de fls. 896/899 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. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade 
de Suzano, aos 21 de fevereiro de 2017.


