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VOTUPORANGA

EDITAL
Processo Digital nº: 0006293-70.2019.8.26.0664
Classe: Assunto: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Crimes de Trânsito
Autor: Justiça Pública
Réu: Diogo Henrique da Costa Santos
EDITAL PARA INTIMAÇÃO DE SENTENÇA, COM PRAZO DE 60 DIAS, expedido nos autos da ação de Ação Penal Procedimento Sumaríssimo - Crimes de Trânsito, QUE A JUSTIÇA PÚBLICA MOVE CONTRA DIOGO HENRIQUE DA COSTA
SANTOS, PROCESSO Nº 0006293-70.2019.8.26.0664, JUSTIÇA GRATUITA.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal, do Foro de Votuporanga, Estado de São Paulo,
Dr(a). José Manuel Ferreira Filho, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, especialmente ao(à)(s) Réu: DIOGO
HENRIQUE DA COSTA SANTOS, Brasileira, Solteira, Soldadora, RG 48.931.132-5, CPF 411.211.788-47, pai Roberto Carlos
Silveira Santos, mãe Paula Cristina Ferreira da Costa, Nascido/Nascida em 16/08/1992, natural de Votuporanga, - SP, com
endereço à rua Rubens Zanini, 3014, (fone recado mãe 99226-9646), Cohab Chris II, CEP 15503-190, Votuporanga - SP. E
como não foi(ram) encontrado(a)(s) expediu-se o presente edital, com Prazo de 60 dias, que será publicado e afixado na forma
da lei, por meio do qual fica(m) INTIMADO(A)(S) da sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo tópico final segue transcrito,
conforme Provimento 334/88 do Conselho Superior da Magistratura: Posto isto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva
e DIOGO HENRIQUE DA COSTA SANTOS, RG 48.931.132-5/SSP/SP com fundamento no artigo 386, inciso III do Código de
Processo Penal. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas de praxe. Após o trânsito em julgado, arquivem-se
com as cautelas de praxe. Descabe condenação em custas e honorários de sucumbência, nos termos do artigo 55 da LJE.
Publique-se. Intime-se. e ciente(s) de que, findo o prazo acima fixado, passará a correr o prazo de recurso de 10 dias, após
o qual transitará em julgado a decisão. Para que produza seus regulares efeitos de direito, é expedido o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Votuporanga, aos 16 de setembro
de 2020.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

LEILÕES
Varas de Falências
2ª Vara de Falência e Recuperações Judiciais
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE LEILÃO VIRTUAL DE IMÓVEIS DA MASSA FALIDA ATRIUM S/A DTVM NA 2ª VARA DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS - FORO CENTRAL CÍVEL MODALIDADE PREGÃO, EXPEDIDO NOS AUTOS DA
FALÊNCIA de Atrium S/A Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e outro - PROCESSO Nº 0014904-02.2012.8.26.0100
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo,
Dr(a). PAULO FURTADO DE OLIVEIRA FILHO, na forma da Lei, etc. No dia 27 de outubro de 2.020, das 16h às 17h, nos
autos do processo falimentar de nº 0014904-02.2012.8.26.0100, será realizado o leilão virtual de imóveis da Massa Falida da
Atrium S/A Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e outra, dos seguintes imóveis: i) Fazenda Itapiraçaba localizado em
Januária/MG, no valor de R$ 9.000.000,00, invadida; ii) Imóvel localizado em Guaratinguetá/SP, no valor de R$ 4.427.935,00,
desocupada e sem ônus; iii) Imóvel localizado em Fernandópolis/SP, no valor de R$ 5.557.978,00, alugado e sem ônus. Os
laudos de avaliação estão disponíveis no site www.veritasempresarial.com.br. Os interessados em participar do Leilão Virtual,
deverão realizar breve cadastro no site www.veritasempresarial.com.br, até o dia 26 de outubro de 2.020, às 15h59. No
cadastro, será necessário 1) indicação de e-mail para recebimento de dados de acesso à plataforma Microsoft Teams, utilizada
para realização do Leilão Virtual; 2) documento de identificação da pessoa física e ou documentos de identidade válidos dos
representantes legais do credor, no caso de pessoa jurídica e se for procurador, será necessário documentos de identidade
válido do mandatário do participante; e 3) Indicação de número de telefone celular que será cadastrado como contato de
segurança durante leilão. O administrador judicial ou r. cartório da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais - Foro Central
Cível enviará a senha de acesso ao sistema, que tem caráter pessoal, intransferível, a manutenção do sigilo de exclusiva
responsabilidade do participante. Será disponibilizado no escritório do administrador judicial computadores com acesso a
internet, caso algum participante necessite, a sede está localizada na Rua 24 de Maio, nº 35, 6º Andar, Conjunto 610, São
Paulo/SP. Os participantes podem acionar o canal de suporte por meio de e-mail contato@veritasempresarial.com.br ou pelo
telefone 11 96342-5868 (via ligação ou Whatsapp. O Leilão será gravado e o acesso à gravação disponibilizado nos autos do
processo falimentar de nº 0014904-02.2012.8.26.0100 da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais - Foro Central Cível.
No dia 27 de outubro de 2020, às 16h será iniciado o leilão, formalizado na ata de abertura realizado pelo Administrador Judicial,
será anunciado o primeiro lote, e aguardar as propostas dos participantes, em seguida será anunciado o vencedor do lote e abre
prazo para novas propostas e por fim anunciará o vencedor. Na sequência será feito com os demais lotes. As propostas podem
ser feitas a vista ou a prazo, desde que seja homologado no ato da arrematação. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de
São Paulo, aos 17 de setembro de 2020.

Foro do Interior

Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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