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deparou-se com a porta quebrada e adentrando a residência percebeu que o requerido e ex-companheiro estava deitado em 
sua cama, dormindo e que havia consumido remédios para tratamento de depressão. A policia militar foi acionada conduzindo 
o Requerido ao Plantão Policial sendo que este fez alguns estragos causando prejuízos, no montante de R$2.563,90 (dois mil, 
quinhentos e sessenta e três reais e noventa centavos) valor do qual nada foi ressarcido á requerente. 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 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 Marilia, aos 13 de abril de 2016.

MATÃO

1ª Vara Cível

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS.
PROCESSO Nº 1005405-07.2015.8.26.0347

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 a(o) Madertec Moveis Planejados Ltda Me, Elias Raimundo de Brito, 1614, Residencial Monte Carlo - CEP 
15991-151, Matao-SP, CNPJ 56.598.444/0001-25, que Banco Santander (Brasil) S/A, ajuizou uma Ação Monitória, objetivando o 
recebimento de R$ 142.634,23 (06.12.2015), acrescidos de juros e correção monetária; referente ao saldo devedor da Proposta 
de Abertura de Conta de Depósitos e Adesão a Produtos e Serviços - Pessoa Jurídica - Operação nº 3864130003675000173. 
Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 30 dias supra, 
pague o valor supra devidamente corrigido que à tornará isenta das custas ou embargue, sob pena de constituir-se de pleno 
direito o título executivo judicial, sendo advertidos de que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, III do 
CPC), presumindo-se verdadeiros os fatos. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Matao, aos 07 de julho de 2016.

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES  ARTIGO 36 DA LEI N° 11.101/2005.
Edital expedido nos autos da Recuperação Judicial de BRAZILIAN WELDING INDÚSTRIA E CÓMERCIO DE MAQUINAS 

LTDA.
Processo n° 1002301-07.2015.8.26.0347.

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 que pelo presente edital ficam convocados todos os credores de BRAZILIAN WELDING INDÚSTRIA E 
CÓMERCIO DE MAQUINAS LTDA. para comparecerem e se reunirem em Assembleia Geral de Credores a ser realizada na 
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MATÃO, COM O ENDEREÇO NA RUA CESÁRIO MOTTA, 1.290, MATÃO/SP, 
CEP 15990-340, no dia 22 de agosto de 2016, às 10:00 horas (início do credenciamento dos credores para participação às 9:00 
horas), 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 30 de agosto de 2016 às 10:00 
horas (início do credenciamento dos credores para participação às 9:00 horas), ocasião em que a Assembleia será instalada 
com a presença de qualquer número de credores (artigo 37º, § 2º da Lei n° 11.101/20050). 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 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. 980/1.010, ou junto ao 
Administrador Judicial através do e-mail: brazilian@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 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 na Rua 
Major Quedinho, n° 111, 18º andar, Consolação, CEP 01050-030, São Paulo/SP, telefone 11 3211-3010. 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. 1.578/1.585 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. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Matao, aos 25 de julho de 2016.

2ª Vara Cível


