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id: 3006748  
      
EDITAL DE CITAÇÃO E NOTIFICAÇÃO 
(Com o prazo de 15 dias) 
 

O MM. Juiz de Direito, Dr.(a) Gisele Gonçalves Dias - Juiz em Exercício do Cartório do Juizado Especial Adjunto Criminal da Comarca 
de Macaé, Estado do Rio de Janeiro, FAZ SABER que o Promotor de Justiça Titular deste juízo, denunciou o nacional Ademir do 
Espirito Santo - Nacionalidade Brasileira - Data de Nascimento: 08/06/1962  Idade: 56 - Filiação: Pai - Antonio do Espirito Santo    
Mãe - Maria do Carmo Silva do Espirito Santo     - IFP/DETRAN: 066676750 Emissor: IFP/DETRAN - Endereço não informado, 
acusado nos autos de nº 0022055-31.2015.8.19.0028, oriundo do Flagrante, nº 123-08061/2015 de 09/11/2015, da 123ª Delegacia 
Policial, como incurso no(a) Ação Penal - Procedimento Sumário - Ameaça  (Art. 147 - CP), . Como não tenha sido possível citá-lo(a) 
e nem notificá-lo(a) pessoalmente, por se encontrar em local incerto e não sabido, pelo presente edital, cita e notifica o(a)  
referido(a) acusado(a) para responder aos termos da ação penal, por escrito, no prazo de dez (10) dias onde poderá arguir 
preliminares e alegar tudo o que interessa à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e 
arrolar testemunhas. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o(a) acusado(a) citado(a), não constituir defensor, o juiz 
nomeará defensor público para oferecê-la. O prazo começará a fluir a partir do comparecimento pessoal do acusado(a) ou do 
defensor constituído (art. 396, CPP). O processo seguirá sem a presença do(a) acusado(a) que citado(a), deixar de comparecer sem 
motivos justificados (art. 367 do CPP). E para que chegue ao conhecimento de todos e do referido acusado(a), foi expedido o 
presente edital. Macaé, 11 de junho de 2018. Eu, ______________ Rosangela Shneider Cerqueira - Encarregado pelo Expediente - 
Matr. 01/15732, o subscrevo. 
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Comarca de Magé  

1ª Vara Cível  

  
id: 2988019 
  
     EDITAL PARA CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS / CREDORES PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE EMPRESA DE 
MINERAÇÃO DE ÁGUAS SANT'ANNA LTDA - CNPJ/MF sob o nº. 04.574.135/0001 -11; MR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME - 
CNPJ/MF sob o nº. 10.309.906/0001-46; PAN-RIO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA - CNPJ/MF sob o nº. 10.711.787/0001-53; MC 
LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS LTDA - CNPJ/MF sob o CNPJ/MF sob o nº. 13.708.133/0001-69 nº. 11.354.688/0001-24; ATLÂNTICA 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUAS MINERAIS LTDA - CNPJ/MF sob o nº. 13.708.133/0001-69 e TOMTER RJ LOCAÇÃO DE 
VEÍCULOS LTDA - C.N.P.J./M.F. sob o nº. 17.714.281/0001-47 - PROCESSO Nº. 0009466- 67.2016.8.19.0029.O MM. Juiz de Direito 
da 1ª Vara Cível da Comarca de Magé RJ, no exercício de seu cargo, na forma da lei, etc. AVISA aos interessados/credores que foi 

recebido o Plano de Recuperação Judicial da empresa em epígrafe, conforme fls. 1.001/1.286 dos autos, ficando consignado que a 
cópia do referido plano está disponível no site - www.cmnm.adv.br. Para tanto, será necessário apenas acessar "Recuperação 
Judicial", na barra horizontal da página principal do website. Ficam os interessados/credores advertidos de que têm o prazo de 30 
(trinta) dias para apresentação de eventuais objeções, na forma dos artigos 53,§ único e 55 da lei 11.101/2005. E para que chegue 
ao conhecimento de todos é expedido o presente. Magé - RJ,Magé, 15 de maio de 2018. (as)   Carlos Murilo dos Santos Nascimento- 
Mat. 01/26.576 - Resp. p/ Expediente. (as) Dr. Gabriel de Almeida Matos de Carvalho, Juíz de Direito, em exercício. .   

 

Regional de Inhomirim  

1ª Vara Regional de Inhomirim  

  
id: 2991717  

      
EDITAL DE CITAÇÃO 
Com o prazo de vinte dias 
 
 O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Andre Vaz Porto Silva - Juiz Titular do Cartório da Vara Cível da Comarca de Magé - Regional 
de Inhomirim, RJ, FAZ SABER aos que o presente edital com o prazo de vinte dias virem ou dele conhecimento tiverem e interessar 
possa, que por este Juízo, que funciona a Avenida Santos Dumont, s/n  CEP: 25915-000 - Parque Santana - Magé - RJ    e-mail: 
inh01vara@tjrj.jus.br, tramitam os autos da Classe/Assunto Consignação em Pagamento - CPC - Pagamento em Consignação, de nº 
0003628-44.2012.8.19.0075, movida por FLAVIA DA SILVA SOARES em face de EDITORA ATUAL LTDA, objetivando a consignação 
em pagamento de dívida no valor de R$ 128,00 (cento e vinte e oito reais), com a emissão de preceito declaratório de quitação do 
débito da requerente junto à requerida, c/c a exclusão da restrição perente os cadastros inadimplentes. Assim, pelo presente edital 
CITA o réu EDITORA ATUAL LTDA, que se encontra em lugar incerto e desconhecido, para no prazo de quinze dias oferecer 
contestação ao pedido inicial, querendo, ficando ciente de que presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados ( Art. 
344, CPC) , caso não ofereça contestação, e de que, permanecendo revel, será nomeado curador especial (Art. 257, IV, CPC). Dado 
e passado nesta cidade de Magé, Aos dezesseis dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito. Eu, ______________ Frederico 
Antonio Nogueira da Silva - Técnico de Atividade Judiciária - Matr. 01/20554, digitei. E eu, ______________ Lucilene Maria Farias 
Freitas Grazinoli - Subst. do Resp. pelo Expediente - Matr. 01/15806, o subscrevo. 
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