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DIÁRIO ELETRÔNICO DA JUSTIÇA FEDERAL DA 3ª REGIÃO
Edição nº 106/2014 – São Paulo, quarta-feira, 11 de junho de 2014

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PUBLICAÇÕES JUDICIAIS II - CAPITAL SP

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SAO PAULO
6ª VARA CIVEL - EDITAL
EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS,
EXPEDIDO NO AUTOS DA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO, PROCESSO Nº 0901369-09.1986.403.6100,
REQUERIDA POR ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, tendo
como assistente a empresa BANDEIRANTE ENERGIA S/A em face de WILSON VILELLA
EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES IMP. EXP. LTDA.
O DOUTOR JOÃO BATISTA GONÇALVES, JUIZ FEDERAL TITULAR DA 6ª VARA CÍVEL FEDERAL,
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, 1ª SUBSEÇÃO,
FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que nos
autos da Ação de Desapropriação, processo nº 0901369-09.1986.403.6100, movida por ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, tendo como assistente a empresa
BANDEIRANTE ENERGIA S/A em face de WILSON VILELLA EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES
IMP. EXP. LTDA, para fins de instituição de servidão para a passagem à linha de transmissão Ramal ETD
Itaquaquecetuba, lote S1, localizado na Rua Serra Morena, Jardim São Jerônimo, com área de 151,84 m, na planta
parcial n. 09 da planta geral n. 15.126, constante nos autos, foi declarada a desapropriação total do imóvel, no
município de Itaquaquecetuba, estado de São Paulo. A fim de dar cumprimento ao disposto no artigo 34 do
Decreto-Lei n. 3365/41, expediu-se este para possibilitar ao expropriado NATALÍCIO FERREIRA DA SILVA ou
quem suas vezes fizer, o levantamento da importância da quantia depositada pela expropriante, com os acréscimos
legais, com o prazo de 10 (dez) dias, o qual será afixado no local de costume e publicado, na forma da lei. DADO
E PASSADO nesta capital de São Paulo, aos 15 de outubro de 2013. Eu, _________ Cleriston Simões Farias
(técnico Judiciário), digitei. E eu, ___________ Cristina P. M. Cassar (Diretora de Secretaria), conferi. JOÃO
BATISTA GONÇALVES Juiz Federal
EDITAL PARA CITAÇÃO DE WAGNER COSTA, COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, NOS AUTOS DA
AÇÃO MONITÓRIA, PROCESSO N.º 0020057-67.2011.403.6100, REQUERIDA POR CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL EM FACE DE WAGNER COSTA
A DRA. FLAVIA SERIZAWA E SILVA, JUÍZA FEDERAL SUBSTITUTA DA SEXTA VARA CÍVEL
FEDERAL, 1ª SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO, NA FORMA DA LEI,
FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa que,
perante este Juízo e respectiva Secretaria tramita uma Ação Monitória, processo n.º 0020057-67.2011.403.6100,
protocolada em 07/12/2011, requerida por CAIXA ECONÔMICA FEDERAL em face de WAGNER COSTA,
tendo por objeto o pagamento da quantia de R$ 16.127,14 (dezesseis mil, cento e vinte e sete reais e catorze
centavos), posicionada em 17/08/2011, com os devidos acréscimos legais e contratuais e honorários advocatícios,
em razão de inadimplência em contrato particular de crédito para financiamento de aquisição de material de
construção (Construcard), sob o nº 000357160000040675. E, por despacho, foi determinada a expedição do
presente edital, para a citação do réu WAGNER COSTA, RG 27.540.585-0/SSP-SP, CPF 187.084.928-08, para o
pagamento da quantia supra, com os devidos acréscimos legais e contratuais ou oposição de embargos, no prazo
de 15 (quinze) dias, devendo todos estar cientes de que a não oposição de embargos, no prazo supramencionado,
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ou a sua rejeição, caso opostos, implicará na constituição, de pleno direito, de título executivo judicial, conforme
caput e 3 do art. 1.102-c do CPC, ficando isento de custas e honorários, no caso de haver pagamento. E, para que
ninguém possa alegar ignorância, é expedido o presente edital, a ser publicado na forma da lei, e afixado em lugar
de costume na sede deste Fórum, situado na Avenida Paulista, 1682, São Paulo/SP. DADO E PASSADO NESTA
CAPITAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, aos 31 de março de 2014. Eu, _______ Cleriston Simões Farias
(técnico Judiciário, RF 7455), digitei. Eu, _______ Elisa Thomioka (Diretora de Secretaria), conferi. FLAVIA
SERIZAWA E SILVA Juíza Federal Substituta

26ª VARA CIVEL - EDITAL
EDITAL COM PRAZO DE 20 DIAS PARA INTIMAÇÃO DE SANDRA INES ISOLA TARIKIAN E THIAGO
ISOLA TARIKIAN, EXPEDIDO NOS AUTOS DA AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
(PROCESSO N.º 00153566820084036100) MOVIDA PELA UNIÃO FEDERAL EM FACE DE SANDRA INES
ISOLA TARIKIAN E OUTRO.
A DOUTORA SILVIA FIGUEIREDO MARQUES, MMª. Juíza Federal da 26ª Vara Federal da Seção Judiciária
do Estado de São Paulo
FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, especialmente SANDRA
INES ISOLA TARIKIAN, CPF nº. 055.346.408-63, e THIAGO ISOLA TARIKIAN, CPF nº. 259.355.958-69,
que por este Juízo e respectiva Secretaria se processam os autos da ação supracitada. Que, sendo certo constar dos
autos que os mesmos se encontram em local incerto e não sabido, expediu-se o presente edital, com prazo de vinte
dias, após o qual ficam intimados para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar a importância de R$ 5.852,49, para
setembro/2012, que deverá ser atualizada na data do pagamento, ou oferecer impugnação, na forma do artigo 475J do Código de Processo Civil, atentando para o fato de que o não pagamento no prazo acima implicará acréscimo
de multa no percentual de 10 (dez) por cento sobre o montante da condenação e, a requerimento do credor e
observado o disposto no art. 614, II, do CPC, será expedido mandado de penhora e avaliação. Ficam, ainda,
intimados acerca da decisão de fls. 252/257 da ação supracitada. E para que chegue ao conhecimento de todos, é
expedido o presente edital, com prazo de 20 dias, nos termos dos artigos 231 e 232 do CPC, que será afixado no
local de costume e publicado na forma da lei. DADO E PASSADO nesta cidade de São Paulo, aos 03 de junho de
2014. Eu, _____ (Rubervando da S. Barbosa), Técnico Judiciário, digitei, e Eu, ____ (Gabriela Rodrigues de
Almeida), Diretora de secretaria, subscrevi.
SILVIA FIGUEIREDO MARQUES
Juíza Federal

5ª VARA CRIMINAL - EDITAL
J u s t i ç a F e d e r a l/SP 5ª Vara Federal Criminal

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO
PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS

O Dr. SILVIO LUÍS FERREIRA DA ROCHA, MM Juiz Federal da Quinta Vara Criminal, em São Paulo, etc.
FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele notícias tiverem que, perante este Juízo e respectiva
Secretaria, sito na Alameda Ministro Rocha Azevedo, nº 25 - 5º andar - Cerqueira César, São Paulo/SP - CEP:
01410-001 - Tel/FAX: (11) 2172-6605/6615/6665, se processa a Ação Penal número 0012041-07.2013.403.6181,
movida pelo Ministério Público Federal contra PRINCE EMEKA IZUNDU, nigeriano, filho de Janeth Mgfabor e
Elieza Okoye Izundu, nascido a 17/10/1959, demais dados qualificativos ignorados, como incurso na sanção penal
DIÁRIO ELETRÔNICO DA JUSTIÇA FEDERAL DA 3ª REGIÃO

Data de Divulgação: 11/06/2014

2/9

do artigo 304, na forma do artigo 297, ambos do Código Penal, por denúncia oferecida pelo Ministério Público
Federal em 19 de agosto de 2013 e recebida em 24 de setembro de 2013. E como não foi possível citá-lo
pessoalmente, pelo presente, cita e intima o referido acusado para que apresente, nos autos do processo
supramencionado, defesa escrita, no prazo de 10 (dez) dias, conforme o artigo 396 do Código de Processo Penal,
com a redação dada pela Lei nº 11.719/08, podendo argüir preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa,
oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas. E para que chegue ao
conhecimento de todos, expediu-se este edital. Dado e passado nesta cidade de São Paulo em 26 de maio de 2014.
Eu, ______, Vanusa Rodrigues Silva Tonoli, Técnico Judiciário, R.F. 6308, digitei. E Eu, ________, Carlos
Eduardo Frota do Amaral Gurgel, Diretor de Secretaria, conferi e assino.

SILVIO LUÍS FERREIRA DA ROCHA
JUIZ FEDERAL

J u s t i ç a F e d e r a l/SP 5ª Vara Federal Criminal

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO
PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS

O Dr. FERNANDO AMÉRICO DE FIGUEIREDO PORTO, Juiz Federal Substituto da Quinta Vara Criminal, em
São Paulo, etc.
FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele notícias tiverem que, perante este Juízo e respectiva
Secretaria, sito na Alameda Ministro Rocha Azevedo, nº 25 - 5º andar - Cerqueira César, São Paulo/SP - CEP:
01410-001 - Tel/FAX: (11) 2172-6605/6615/6665, se processa a Ação Penal número 0004829-08.2008.403.6181,
movida pelo Ministério Público Federal contra EDINALDO ALVES DE OLIVEIRA, nascido em 12/06/1954,
brasileiro, divorciado, empresário, portador do RG: 6.606.480-6 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 673.633.00844, filho de Olivia Orlanda de Oliveira, como incurso na sanção penal do artigo 337-A, I, c.c. arti. 71 e 29, todos
do Código Penal, por denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal em 04 de dezembro de 2012 e recebida
em 17 de abril de 2013. E como não foi possível citá-lo pessoalmente, pelo presente, cita e intima o referido
acusado para que apresente, nos autos do processo supramencionado, defesa escrita, no prazo de 10 (dez) dias,
conforme o artigo 396 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 11.719/08, podendo argüir
preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas
pretendidas e arrolar testemunhas. E para que chegue ao conhecimento de todos, expediu-se este edital. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo em 26 de maio de 2014. Eu, ______, Vanusa Rodrigues Silva Tonoli, Técnico
Judiciário, R.F. 6308, digitei. E Eu, ________, Carlos Eduardo Frota do Amaral Gurgel, Diretor de Secretaria,
conferi e assino.
FERNANDO AMÉRICO DE FIGUEIREDO PORTO
JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO

8ª VARA CRIMINAL - EDITAL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA - PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS.
A DOUTORA MARIA ISABEL DO PRADO, MMª. JUÍZA FEDERAL DA 8ª VARA CRIMINAL FEDERAL
DA JUSTIÇA FEDERAL, SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO, NA FORMA DA LEI
F A Z S A B E R a todos que o presente edital virem ou dele tiverem notícia, que por este Juízo e Secretaria, se
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processa os Autos nº: 0002145-13.2008.403.6181, em que é autora Justiça Pública contra MARCELO
FORTUNATO RIBEIRO e OUTROS. Denunciados em 07/03/2013, pela prática do delito tipificado no artigo
334, 1º, c e d, c.c. artigo 29, ambos do Código Penal. E como não tenha sido possível encontrar o Sr. JOSÉ
ALVES DOS SANTOS, brasileiro, vivendo em união estável, portador do RG n.º 23.058.952-2, CPF n.º
128.975.218-48, filho de Valdetinho Alves dos Santos e Julia Barbosa dos Santos, nascido aos 01/11/1969 em
Cianorte/PR, tendo em vista estar em lugar incerto e não sabido, pelo presente, INTIMA-O para comparecer na
audiência de suspensão condicional do processo, nos termos do artigo 89 da Lei 9099/95, designada para o dia 31
de julho de 2014, às 16:00 horas. E, para que chegue ao conhecimento de todos e do referido intimando, expediuse o presente edital, o qual será afixado no lugar de costume e publicado na Imprensa Oficial.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de junho de 2014. Eu, Nádia Iris Cordeiro, RF
7638 (______), Analista Judiciária, digitei e subscrevi e eu, (_______), Eber Dias de Carvalho, Diretor de
Secretaria, conferi.

12ª VARA DAS EXECUÇÕES FISCAIS - EDITAL
EDITAL DE CITAÇÃO, com prazo de 30 (trinta) dias.
A 12ª Vara Especializada de Execuções Fiscais, da Seção Judiciária do Estado de São Paulo, FAZ SABER, aos
que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo Federal e
Secretaria respectiva, processam-se os autos abaixo relacionados. Intimado o executado, para providenciar o
pagamento da dívida, deixou o mesmo de fazê-lo, sendo o respectivo valor inscrito como Dívida Ativa. E tendo
em vista esse fato, pelo presente edital, com prazo de 30 (trinta) dias, que será publicado na forma da lei e afixado
no lugar de costume na sede deste Juízo, sito na Rua João Guimarães Rosa, 215 - Consolação, nesta cidade, CITA
os executados: LUIZ FELIPE VINAGRE BARROS CONSULTORIA EM INFORMÁTICA (CNPJ:
07461935/0001-14) e LUIZ FELIPE VINAGRE BARROS (CPF: 166.933.848-70) para que, no prazo de 05
(cinco) dias, cumpra a obrigação subjacente à CDA em cobro junto ao exequente, com endereço na Alameda
Santos, 647, CEP: 01419-901, nesta Capital ou garanta o seu cumprimento, por meio de depósito em dinheiro,
oferecimento de fiança bancária ou nomeação de bens a penhora ou, no prazo de 30 (trinta) dias, reconheça a
exigibilidade da obrigação exeqüenda depositando 30% do valor para eventual admissão do pagamento do saldo
remanescente em nível de parcelamento judicial ou ofereça embargos, cujo ato não depende de prévia garantia do
juízo.
Processo No.0039768-40.2010.403.6182 , consta(m) a(s) certidão(s) da Dívida(s) ativa(s): 80210007282
,80610015039, consta(m) o(s) processo(s) administrativo(s) : 10880522495201007 ,10880522494201054 ,Valor
Originario : 19.486,35, EXECUCAO FISCAL, distribuido em 12/11/2010, protocolado em 13/10/2010, proposta
por FAZENDA NACIONAL 394460000141, em face de: LUIZ FELIPE VINAGRE BARROS CONSULTORIA
EM INFORMATICA, CGC 07.461.935/0001-14, En- dereco: RUA GUARAIUVA,531 ,BROOKLIN ,SAO
PAULO-SP , 4569001 - LUIZ FELIPE VINAGRE BARROS, CPF 166.933.848-70, Endereco: R VISCONDE
DA LUZ 101 ,VL NOVA CONCEICAO ,SAO PAULO-SP , 04737070. Para o fim de: IRPJ - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO /CONTRIBUICAO SOCIAL - DIVIDA ATIVA - TRIBUTARIO CONTRIBUICAO SOCIAL DIVIDA ATIVA - TRIBUTARIO 3016.
Em virtude do que é expedido o presente Edital, observados os termos e prazos estabelecidos no art. 8º, IV, da Lei
6.830/80, para que ninguém possa alegar ignorância ou erro, o qual deverá ser afixado no átrio deste Fórum e
publicado uma única vez na Imprensa Oficial. Dado e passado nesta Capital do Estado de São Paulo, em 04 de
junho de 2014.
EDITAL DE CITAÇÃO, com prazo de 30 (trinta) dias.
A 12ª Vara Especializada de Execuções Fiscais, da Seção Judiciária do Estado de São Paulo, FAZ SABER, aos
que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo Federal e
Secretaria respectiva, processam-se os autos abaixo relacionados. Intimado o executado, para providenciar o
pagamento da dívida, deixou o mesmo de fazê-lo, sendo o respectivo valor inscrito como Dívida Ativa. E tendo
em vista esse fato, pelo presente edital, com prazo de 30 (trinta) dias, que será publicado na forma da lei e afixado
no lugar de costume na sede deste Juízo, sito na Rua João Guimarães Rosa, 215 - Consolação, nesta cidade, CITA
o executado: ANTONIO GIRCKUS (CPF: 000.997.598-53) para que, no prazo de 05 (cinco) dias, cumpra a
obrigação subjacente à CDA em cobro junto ao exequente, com endereço na Alameda Santos, 647, CEP: 01419DIÁRIO ELETRÔNICO DA JUSTIÇA FEDERAL DA 3ª REGIÃO

Data de Divulgação: 11/06/2014

4/9

901, nesta Capital ou garanta o seu cumprimento, por meio de depósito em dinheiro, oferecimento de fiança
bancária ou nomeação de bens a penhora ou, no prazo de 30 (trinta) dias, reconheça a exigibilidade da obrigação
exeqüenda depositando 30% do valor para eventual admissão do pagamento do saldo remanescente em nível de
parcelamento judicial ou ofereça embargos, cujo ato não depende de prévia garantia do juízo.
Processo No.0040465-61.2010.403.6182 , consta(m) a(s) certidão(s) da Dívida(s) ativa(s): 80410005602,
consta(m) o(s) processo(s) administrativo(s) : 10880471844200469 ,Valor Originario : 61.526,10, EXECUCAO
FISCAL, distribuido em 18/11/2010, protocolado em 13/10/2010, proposta por FAZENDA NACIONAL
394460000141, em face de: GIRCKUS CIA LTDA, CGC 61.316.477/0001-75, Endereco: R PEDRO TOMAS,21
,BOM RETIRO ,SAO PAULO-SP , 1131020 - ANTONIO GIRCKUS, CPF 000.997.598-53, Endereco: R PROF
MAXIMO DE MOURA SANTOS 295 ,PQ SAO LUCAS ,SAO PAULO-SP , 03262070. Para o fim de:
SIMPLES - DIVIDA ATIVA - TRIBUTARIO.
Em virtude do que é expedido o presente Edital, observados os termos e prazos estabelecidos no art. 8º, IV, da Lei
6.830/80, para que ninguém possa alegar ignorância ou erro, o qual deverá ser afixado no átrio deste Fórum e
publicado uma única vez na Imprensa Oficial. Dado e passado nesta Capital do Estado de São Paulo, em 04 de
junho de 2014.
EDITAL DE CITAÇÃO, com prazo de 30 (trinta) dias.
A 12ª Vara Especializada de Execuções Fiscais, da Seção Judiciária do Estado de São Paulo, FAZ SABER, aos
que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo Federal e
Secretaria respectiva, processam-se os autos abaixo relacionados. Intimado o executado, para providenciar o
pagamento da dívida, deixou o mesmo de fazê-lo, sendo o respectivo valor inscrito como Dívida Ativa. E tendo
em vista esse fato, pelo presente edital, com prazo de 30 (trinta) dias, que será publicado na forma da lei e afixado
no lugar de costume na sede deste Juízo, sito na Rua João Guimarães Rosa, 215 - Consolação, nesta cidade, CITA
o executado: JOSÉ FRANCISCO DE PAULA (CPF: 011537.758-16) para que, no prazo de 05 (cinco) dias,
cumpra a obrigação subjacente à CDA em cobro junto ao exequente, com endereço na Alameda Santos, 647, CEP:
01419-901, nesta Capital ou garanta o seu cumprimento, por meio de depósito em dinheiro, oferecimento de
fiança bancária ou nomeação de bens a penhora ou, no prazo de 30 (trinta) dias, reconheça a exigibilidade da
obrigação exeqüenda depositando 30% do valor para eventual admissão do pagamento do saldo remanescente em
nível de parcelamento judicial ou ofereça embargos, cujo ato não depende de prévia garantia do juízo.
Processo No.0038964-72.2010.403.6182 , consta(m) a(s) certidão(s) da Dívida(s) ativa(s): 80210005332
,80610011524 ,80610011525 ,80710003291, consta(m) o(s) processo(s) administrativo(s) : 10880516303201015
,10880516302201071 ,10880516304201060 ,10880516301201026 ,Valor Originario : 91.065,35, EXECUCAO
FISCAL, distribuido em 08/11/2010, protocolado em 13/10/2010, proposta por FAZENDA NACIONAL
394460000141, em face de: JOSE F. DE PAULA - EPP, CGC 05.807.687/0001-95, Endereco: RUA PRINCESA
MARIA PIA,189 ,VILA EMA ,SAO PAULO-SP , 3274120 - JOSE FRANCISCO DE PAULA, CPF
011.537.758-16, Endereco: R CABROE 219 ,VL EMA ,SAO PAULO-SP , 03274120. Para o fim de: IRPJ DIVIDA ATIVA - TRIBUTARIO /COFINS - DIVIDA ATIVA - TRIBUTARIO COFINS - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO 3011/CONTRIBUICAO SOCIAL - DIVIDA ATIVA - TRIBUTARIO CONTRIBUICAO
SOCIAL - DIVIDA ATIVA - TRIBUTARIO 3016/PIS - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO PIS - DIVIDA ATIVA
- TRIBUTARIO.
Em virtude do que é expedido o presente Edital, observados os termos e prazos estabelecidos no art. 8º, IV, da Lei
6.830/80, para que ninguém possa alegar ignorância ou erro, o qual deverá ser afixado no átrio deste Fórum e
publicado uma única vez na Imprensa Oficial. Dado e passado nesta Capital do Estado de São Paulo, em 04 de
junho de 2014.
EDITAL DE CITAÇÃO, com prazo de 30 (trinta) dias.
A 12ª Vara Especializada de Execuções Fiscais, da Seção Judiciária do Estado de São Paulo, FAZ SABER, aos
que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo Federal e
Secretaria respectiva, processam-se os autos abaixo relacionados. Intimado o executado, para providenciar o
pagamento da dívida, deixou o mesmo de fazê-lo, sendo o respectivo valor inscrito como Dívida Ativa. E tendo
em vista esse fato, pelo presente edital, com prazo de 30 (trinta) dias, que será publicado na forma da lei e afixado
no lugar de costume na sede deste Juízo, sito na Rua João Guimarães Rosa, 215 - Consolação, nesta cidade, CITA
o executado: MARIA CECILIA MORETTI MENEGHEL (CPF: 436.792.189-15) para que, no prazo de 05
(cinco) dias, cumpra a obrigação subjacente à CDA em cobro junto ao exequente, com endereço na Alameda
Santos, 647, CEP: 01419-901, nesta Capital ou garanta o seu cumprimento, por meio de depósito em dinheiro,
oferecimento de fiança bancária ou nomeação de bens a penhora ou, no prazo de 30 (trinta) dias, reconheça a
exigibilidade da obrigação exeqüenda depositando 30% do valor para eventual admissão do pagamento do saldo
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remanescente em nível de parcelamento judicial ou ofereça embargos, cujo ato não depende de prévia garantia do
juízo.
Processo No.0001576-67.2012.403.6182 , consta(m) a(s) certidão(s) da Dívida(s) ativa(s): 80611002006,
consta(m) o(s) processo(s) administrativo(s) : 19839005390201060 ,Valor Originario : 1.194.846,80,
EXECUCAO FISCAL, distribuido em 08/08/2012, protocolado em 17/01/2012, proposta por FAZENDA
NACIONAL 394460000141, em face de: MARIA CECILIA MORETTI MENEGHEL, CPF 436.792.189-15,
Endereco: R JOAO JULIAO,296 ,PARAISO ,SAO PAULO-SP , 1323220. Para o fim de: CESSAO DE
CREDITO NAO TRIBUTARIOS - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - ADMINISTRATIVO.
Em virtude do que é expedido o presente Edital, observados os termos e prazos estabelecidos no art. 8º, IV, da Lei
6.830/80, para que ninguém possa alegar ignorância ou erro, o qual deverá ser afixado no átrio deste Fórum e
publicado uma única vez na Imprensa Oficial. Dado e passado nesta Capital do Estado de São Paulo, em 04 de
junho de 2014.
EDITAL DE CITAÇÃO, com prazo de 30 (trinta) dias.
A 12ª Vara Especializada de Execuções Fiscais, da Seção Judiciária do Estado de São Paulo, FAZ SABER, aos
que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo Federal e
Secretaria respectiva, processam-se os autos abaixo relacionados. Intimado o executado, para providenciar o
pagamento da dívida, deixou o mesmo de fazê-lo, sendo o respectivo valor inscrito como Dívida Ativa. E tendo
em vista esse fato, pelo presente edital, com prazo de 30 (trinta) dias, que será publicado na forma da lei e afixado
no lugar de costume na sede deste Juízo, sito na Rua João Guimarães Rosa, 215 - Consolação, nesta cidade, CITA
os executados: ISO MOLDES MODELAÇÃO E FERRAMENTARIA LTDA - ME (CNPJ: 01.217.580/0001-36)
e JURANDIR FÉLIX DE ARAUJO (CPF: 043.530.748-73) para que, no prazo de 05 (cinco) dias, cumpra a
obrigação subjacente à CDA em cobro junto ao exequente, com endereço na Alameda Santos, 647, CEP: 01419901, nesta Capital ou garanta o seu cumprimento, por meio de depósito em dinheiro, oferecimento de fiança
bancária ou nomeação de bens a penhora ou, no prazo de 30 (trinta) dias, reconheça a exigibilidade da obrigação
exeqüenda depositando 30% do valor para eventual admissão do pagamento do saldo remanescente em nível de
parcelamento judicial ou ofereça embargos, cujo ato não depende de prévia garantia do juízo.
Processo No.0024536-22.2009.403.6182 (200961820245360) , consta(m) a(s) certidão(s) da Dívida(s) ativa(s):
80209000790 ,80609001603 ,80609001604 ,80709000469, consta(m) o(s) pro-cesso(s) administrativo(s) :
10880501099200902 ,10880501100200991 ,10880501102200980 ,10880501101200935 ,Valor Originario :
140.932,17, EXECUCAO FISCAL, distribuido em 15/07/2009, protocolado em 23/06/2009, proposta por
FAZENDA NACIONAL 394460000141, em face de: ISO MOLDES MODELACAO E FERRAMENTARIA
LTDA, CGC 01.217.580/0001-36, Endereco: RUA DR EDGARD MAGALHAES DE NORONHA,312 ,V
NOVA YORK ,SAO PAULO-SP, 3480000 - JURANDIR FELIX DE ARAUJO, CPF 043.530.748-73, Endereco:
PCA CAPITAO LOPES DORNELIS 152 ,JD PRIMAVERA ,SAO PAULO-SP , 03388110. Para o fim de: IRPJ DIVIDA ATIVA - TRIBUTARIO /COFINS - DIVIDA ATIVA - TRIBUTARIO COFINS - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO 3011/CONTRIBUICAO SOCIAL - DIVIDA ATIVA - TRIBUTARIO CONTRIBUICAO
SOCIAL - DIVIDA ATIVA - TRIBUTARIO 3016/PIS - DIVIDA ATIVA - TRIBUTARIO PIS - DIVIDA
ATIVA - TRIBUTARIO.
Em virtude do que é expedido o presente Edital, observados os termos e prazos estabelecidos no art. 8º, IV, da Lei
6.830/80, para que ninguém possa alegar ignorância ou erro, o qual deverá ser afixado no átrio deste Fórum e
publicado uma única vez na Imprensa Oficial. Dado e passado nesta Capital do Estado de São Paulo, em 04 de
junho de 2014.
EDITAL DE CITAÇÃO, com prazo de 30 (trinta) dias.
A 12ª Vara Especializada de Execuções Fiscais, da Seção Judiciária do Estado de São Paulo, FAZ SABER, aos
que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo Federal e
Secretaria respectiva, processam-se os autos abaixo relacionados. Intimado o executado, para providenciar o
pagamento da dívida, deixou o mesmo de fazê-lo, sendo o respectivo valor inscrito como Dívida Ativa. E tendo
em vista esse fato, pelo presente edital, com prazo de 30 (trinta) dias, que será publicado na forma da lei e afixado
no lugar de costume na sede deste Juízo, sito na Rua João Guimarães Rosa, 215 - Consolação, nesta cidade, CITA
os executados: ALBERTO ALFREDO DURE (CPF: 247.123.018-05) e NIDIA LILIANA TOURNOUD DE
DURE (CPF: 251.663.628-88) para que, no prazo de 05 (cinco) dias, cumpra a obrigação subjacente à CDA em
cobro junto ao exequente, com endereço na Alameda Santos, 647, CEP: 01419-901, nesta Capital ou garanta o seu
cumprimento, por meio de depósito em dinheiro, oferecimento de fiança bancária ou nomeação de bens a penhora
ou, no prazo de 30 (trinta) dias, reconheça a exigibilidade da obrigação exeqüenda depositando 30% do valor para
eventual admissão do pagamento do saldo remanescente em nível de parcelamento judicial ou ofereça embargos,
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cujo ato não depende de prévia garantia do juízo.
Processo No.0003962-07.2011.403.6182 , consta(m) a(s) certidão(s) da Dívida(s) ativa(s): 80410039744
,80608056209, consta(m) o(s) processo(s) administrativo(s) : 10880550804201021 ,10880218493200893 ,Valor
Originario : 77.745,10, EXECUCAO FISCAL, distribuido em 02/03/2011, protocolado em 18/01/2011, proposta
por FAZENDA NACIONAL 394460000141, em face de: MCEV COMERCIAL LTDA., CGC 05.546.127/000124, Endereco: RUA HERVAL,792 ,BELENZINHO ,SAO PAULO-SP , 3062000 - ALBERTO ALFREDO
DURE, CPF 247.123.018-05, Endereco: R HERVAL 792 ,BELENZINHO ,SAO PAULO-SP , 03062000 NIDIA LILIANA TOURNOUD DE DURE, CPF 251.663.628-88, Endereco: R HERVAL 792 A ,BELENZINHO
,SAO PAULO-SP , 03062000. Para o fim de: SIMPLES - DIVIDA ATIVA - TRIBUTARIO /MULTAS DIVIDA ATIVA - TRIBUTARIO MULTAS - DIVIDA ATIVA - TRIBUTARIO 3026.
Em virtude do que é expedido o presente Edital, observados os termos e prazos estabelecidos no art. 8º, IV, da Lei
6.830/80, para que ninguém possa alegar ignorância ou erro, o qual deverá ser afixado no átrio deste Fórum e
publicado uma única vez na Imprensa Oficial. Dado e passado nesta Capital do Estado de São Paulo, em 04 de
junho de 2014.
EDITAL DE CITAÇÃO, com prazo de 30 (trinta) dias.
A 12ª Vara Especializada de Execuções Fiscais, da Seção Judiciária do Estado de São Paulo, FAZ SABER, aos
que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo Federal e
Secretaria respectiva, processam-se os autos abaixo relacionados. Intimado o executado, para providenciar o
pagamento da dívida, deixou o mesmo de fazê-lo, sendo o respectivo valor inscrito como Dívida Ativa. E tendo
em vista esse fato, pelo presente edital, com prazo de 30 (trinta) dias, que será publicado na forma da lei e afixado
no lugar de costume na sede deste Juízo, sito na Rua João Guimarães Rosa, 215 - Consolação, nesta cidade, CITA
o executado: NELSON PAULA GONZALEZ (CPF: 185.270.518-34) para que, no prazo de 05 (cinco) dias,
cumpra a obrigação subjacente à CDA em cobro junto ao exequente, com endereço na Alameda Santos, 647, CEP:
01419-901, nesta Capital ou garanta o seu cumprimento, por meio de depósito em dinheiro, oferecimento de
fiança bancária ou nomeação de bens a penhora ou, no prazo de 30 (trinta) dias, reconheça a exigibilidade da
obrigação exeqüenda depositando 30% do valor para eventual admissão do pagamento do saldo remanescente em
nível de parcelamento judicial ou ofereça embargos, cujo ato não depende de prévia garantia do juízo.
Processo No.0057286-09.2011.403.6182 , consta(m) a(s) certidão(s) da Dívida(s) ativa(s): 80111010218,
consta(m) o(s) processo(s) administrativo(s) : 10880606938201194 ,Valor Originario : 19.487,54, EXECUCAO
FISCAL, distribuido em 16/03/2012, protocolado em 18/11/2011, proposta por FAZENDA NACIONAL
394460000141, em face de: NELSON PAULA GONZALEZ, CPF 185.270.518-34, Endereco: R
COMENDADOR GABRIEL CALFAT,636 ,MORUMBI ,SAO PAULO-SP , 5621000. Para o fim de: IRPF DIVIDA ATIVA - TRIBUTARIO.
Em virtude do que é expedido o presente Edital, observados os termos e prazos estabelecidos no art. 8º, IV, da Lei
6.830/80, para que ninguém possa alegar ignorância ou erro, o qual deverá ser afixado no átrio deste Fórum e
publicado uma única vez na Imprensa Oficial. Dado e passado nesta Capital do Estado de São Paulo, em 04 de
junho de 2014.
EDITAL DE CITAÇÃO, com prazo de 30 (trinta) dias.
A 12ª Vara Especializada de Execuções Fiscais, da Seção Judiciária do Estado de São Paulo, FAZ SABER, aos
que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo Federal e
Secretaria respectiva, processam-se os autos abaixo relacionados. Intimado o executado, para providenciar o
pagamento da dívida, deixou o mesmo de fazê-lo, sendo o respectivo valor inscrito como Dívida Ativa. E tendo
em vista esse fato, pelo presente edital, com prazo de 30 (trinta) dias, que será publicado na forma da lei e afixado
no lugar de costume na sede deste Juízo, sito na Rua João Guimarães Rosa, 215 - Consolação, nesta cidade, CITA
o executado: ANTONIO GROLLA (CPF: 458.356.591-72) para que, no prazo de 05 (cinco) dias, cumpra a
obrigação subjacente à CDA em cobro junto ao exequente, com endereço na Alameda Santos, 647, CEP: 01419901, nesta Capital ou garanta o seu cumprimento, por meio de depósito em dinheiro, oferecimento de fiança
bancária ou nomeação de bens a penhora ou, no prazo de 30 (trinta) dias, reconheça a exigibilidade da obrigação
exeqüenda depositando 30% do valor para eventual admissão do pagamento do saldo remanescente em nível de
parcelamento judicial ou ofereça embargos, cujo ato não depende de prévia garantia do juízo.
Processo No.0036822-95.2010.403.6182 , consta(m) a(s) certidão(s) da Dívida(s) ativa(s): 80210006232
,80610013082 ,80610013083 ,80710003603, consta(m) o(s) processo(s) administrativo(s) : 10880519091201028
,10880519090201083 ,10880519092201072 ,10880519089201059 ,Valor Originario : 30.182,85, EXECUCAO
FISCAL, distribuido em 21/10/2010, protocolado em 04/10/2010, proposta por FAZENDA NACIONAL
394460000141, em face de: INOHAUS COMERCIO E DECORACAO DE AMBIENTES LTDA, CGC
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06.860.722/0001-00, Ende- reco: RUA OSAKA,583 ,JARDIM JAPAO ,SAO PAULO-SP , 2124040 - ANTONIO
GROLLA, CPF 458.356.591-72, Endereco: R ALVORADA 81 ,VL OLIMPIA ,SÃO PAULO-SP , 04550000.
Para o fim de: IRPJ - DIVIDA ATIVA - TRIBUTARIO /COFINS - DIVIDA ATIVA - TRIBUTARIO COFINS DIVIDA ATIVA - TRIBUTARIO3011/CONTRIBUICAO SOCIAL - DIVIDA ATIVA - TRIBUTARIO
CONTRIBUICAO SOCIAL - DIVIDA ATIVA - TRIBUTARIO 3016/PIS - DIVIDA ATIVA - TRIBUTARIO
PIS - DIVIDA ATIVA - TRIBUTARIO 3021.
Em virtude do que é expedido o presente Edital, observados os termos e prazos estabelecidos no art. 8º, IV, da Lei
6.830/80, para que ninguém possa alegar ignorância ou erro, o qual deverá ser afixado no átrio deste Fórum e
publicado uma única vez na Imprensa Oficial. Dado e passado nesta Capital do Estado de São Paulo, em 04 de
junho de 2014.
EDITAL DE CITAÇÃO, com prazo de 30 (trinta) dias.
A 12ª Vara Especializada de Execuções Fiscais, da Seção Judiciária do Estado de São Paulo, FAZ SABER, aos
que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo Federal e
Secretaria respectiva, processam-se os autos abaixo relacionados. Intimado o executado, para providenciar o
pagamento da dívida, deixou o mesmo de fazê-lo, sendo o respectivo valor inscrito como Dívida Ativa. E tendo
em vista esse fato, pelo presente edital, com prazo de 30 (trinta) dias, que será publicado na forma da lei e afixado
no lugar de costume na sede deste Juízo, sito na Rua João Guimarães Rosa, 215 - Consolação, nesta cidade, CITA
o executado: RODRIGO CAVALCANTE (CPF: 400.701.788-36), para que, no prazo de 05 (cinco) dias, cumpra
a obrigação subjacente à CDA em cobro junto ao exequente, com endereço na Alameda Santos, 647, CEP: 01419901, nesta Capital ou garanta o seu cumprimento, por meio de depósito em dinheiro, oferecimento de fiança
bancária ou nomeação de bens a penhora ou, no prazo de 30 (trinta) dias, reconheça a exigibilidade da obrigação
exeqüenda depositando 30% do valor para eventual admissão do pagamento do saldo remanescente em nível de
parcelamento judicial ou ofereça embargos, cujo ato não depende de prévia garantia do juízo.
Processo No.0061936-02.2011.403.6182 , consta(m) a(s) certidão(s) da Dívida(s) ativa(s): 80111019354,
consta(m) o(s) processo(s) administrativo(s) : 10880616074201119 ,Valor Originario : 26.468,62, EXECUCAO
FISCAL, distribuido em 24/04/2012, protocolado em 23/11/2011, proposta por FAZENDA NACIONAL
394460000141, em face de: RODRIGO CAVALCANTE, CPF 400.701.788-36, Endereco: AV SAPOPEMBA DE NULL3742 ATE FIM,3832 ,SAPOPEMBA ,SAO PAULO-SP, 3374000. Para o fim de: IRPF - DIVIDA
ATIVA - TRIBUTARIO.
Em virtude do que é expedido o presente Edital, observados os termos e prazos estabelecidos no art. 8º, IV, da Lei
6.830/80, para que ninguém possa alegar ignorância ou erro, o qual deverá ser afixado no átrio deste Fórum e
publicado uma única vez na Imprensa Oficial. Dado e passado nesta Capital do Estado de São Paulo, em 04 de
junho de 2014.
EDITAL DE CITAÇÃO, com prazo de 30 (trinta) dias.
A 12ª Vara Especializada de Execuções Fiscais, da Seção Judiciária do Estado de São Paulo, FAZ SABER, aos
que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo Federal e
Secretaria respectiva, processam-se os autos abaixo relacionados. Intimado o executado, para providenciar o
pagamento da dívida, deixou o mesmo de fazê-lo, sendo o respectivo valor inscrito como Dívida Ativa. E tendo
em vista esse fato, pelo presente edital, com prazo de 30 (trinta) dias, que será publicado na forma da lei e afixado
no lugar de costume na sede deste Juízo, sito na Rua João Guimarães Rosa, 215 - Consolação, nesta cidade, CITA
o executado: LICINIO EURICO TRIGO MOREIRA (CPF: 105.471.778-87) para que, no prazo de 05 (cinco)
dias, cumpra a obrigação subjacente à CDA em cobro junto ao exequente, com endereço na Alameda Santos, 647,
CEP: 01419-901, nesta Capital ou garanta o seu cumprimento, por meio de depósito em dinheiro, oferecimento de
fiança bancária ou nomeação de bens a penhora ou, no prazo de 30 (trinta) dias, reconheça a exigibilidade da
obrigação exeqüenda depositando 30% do valor para eventual admissão do pagamento do saldo remanescente em
nível de parcelamento judicial ou ofereça embargos, cujo ato não depende de prévia garantia do juízo.
Processo No.0054428-05.2011.403.6182, consta(m) a(s) certidão(s) da Dívida(s) ativa(s): 80111008096,
consta(m) o(s) processo(s) administrativo(s) : 10880604815201119 ,Valor Originario : 625.384,89, EXECUCAO
FISCAL, distribuido em 02/03/2012, protocolado em 18/11/2011, proposta por FAZENDA NACIONAL
394460000141, em face de: LICINIO EURICO TRIGO MOREIRA, CPF 105.471.778-87, Endereco: R
MARIVALDO FERNANDES,455 ,INTERLAGOS ,SAO PAULO-SP , 4792060. Para o fim de: IRPF - DIVIDA
ATIVA - TRIBUTARIO.
Em virtude do que é expedido o presente Edital, observados os termos e prazos estabelecidos no art. 8º, IV, da Lei
6.830/80, para que ninguém possa alegar ignorância ou erro, o qual deverá ser afixado no átrio deste Fórum e
publicado uma única vez na Imprensa Oficial. Dado e passado nesta Capital do Estado de São Paulo, em 04 de
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junho de 2014.
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