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de Oliveira Nogaretti Miguel - Autor : Franklin Kelly Miguel - Autor : 
Jaqueline Miguel Ferreira - Autor : Emerson da Silva Ferreira - Vistos 
para despacho, Inicialmente, é de se indeferir o pleito de fls. 95/96, 
item a�, haja vista que não restaram esgotadas as tentativas de citação 
pessoal do requerido José Andrino Borges, especialmente considerando 
o teor da certidão de fl. 90, que não retrata o desconhecimento da 
localização daquele, mas a dificuldade de encontrá-lo pela ausência 
de indicação do bairro. Nesses termos, oportuna a expedição de nova 
mandado citatório com a indicação do Bairro Andrino, conforme 
endereço de fl. 52. Ainda, considerando o pedido de fls. 95/96, item 
�c�, cumpre determinar o cancelamento da audiência designada à 
fl. 63. Por fim, quanto ao requerido Vanduir de Barros Teixeira, 
esclareça a Sra. Oficiala de Justiça se a certidão de fl. 84 refere-se a 
ambos os endereços indicados no mandado de fl. 83. Após, voltem os 
autos conclusos, a fim de se analisar a possibilidade de designação de 
nova audiência, inclusive com determinação de citação da requerida 
Empreendimentos Balneário do Farol Ltda por carta precatória, 
consoante fls. 95/96, item �b�. Cumpra-se. Intime-se.

ADV: FERNANDA DE MELO (OAB 061.651/PR), TATIANA 
SCHMIDT MANZOCHI (OAB 028.223/PR)
Processo 075.13.002217-3 - Cobrança / Ordinário - Autor : 
Mundialtractor Comércio Importação e Exportação Ltda. - Fica 
intimado o autor para efetuar o pagamento das custas intermediárias, 
no prazo de 5 (cinco) dias, conforme dispõe o art. 24 do RCE e o 
art. 19 do CPC.

ADV: RUD GONÇALVES DOS SANTOS E SILVA (OAB 007.307/
SC)
Processo 075.13.002551-2 - Execução por Quantia Certa contra 
Devedor Solvente / Execução - Exequente : Auto Posto São Martinho 
Ltda. - Fica intimado o exequente para manifestar-se sobre o teor da 
certidão de fls. 24/25, no prazo de 5 (cinco) dias.

ADV: RICARDO VIANA BALSINI (OAB 017.654/SC)
Processo 075.13.003958-0 - Revisão de Contrato / Ordinário - Autor : 
José Selau de Oliveira - Fica intimado o autor para manifestar-se sobre 
a contestação e documentos de fls. 56/107, no prazo de 10 (dez) dias.

ADV: DANIELE CRISTNE MINA DE OLIVEIRA SOUZA (OAB 
035.142/SC)
Processo 075.13.004632-3 - Execução por Quantia Certa contra 
Devedor Solvente / Execução - Exequente : Sociedade Divina 
Providência - Hospital Nossa Senhora da Conceição - Fica intimado 
o advogado do Exequente para retirar a carta precatória de fls. 31, no 
prazo de 5 (cinco) dias; devendo comprovar a distribuição no Juízo 
Deprecado, no prazo de 30 (trinta) dias.

ADV: GISELE FIDELIS CONSTANTE (OAB 018.595/SC)
Processo 075.13.005028-2 - Declaratória / Ordinário - Autora : 
Carolina Bardini Silveira - Sendo assim, condiciono o deferimento 
dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita a comprovação pela 
parte autora dos rendimentos próprios e, se casada ou em união 
estável, dos de seu cônjuge ou companheiro, compreendendo em 
ambas as hipóteses folhas de pagamentos, cópias do contrato de 
trabalho e da CTPS, pró-labores, declarações de imposto de renda, 
ou do contrário que proceda ao respectivo pagamento das custas 
iniciais. Ante o exposto, intime-se a Autora para, em 10 (dez) dias, 
comprovar a hipossuficiência ou recolher as custas iniciais, sob pena 
de extinção. Intime-se, diligencie-se e cumpra-se.

ADV: DANIEL BALTHAZAR (OAB 017.405/SC)
Processo 075.13.005097-5 - Cobrança / Ordinário - Autora : Maria 
Salete Medeiros Correa - Ante a inocorrência de alguma das situações 
previstas no art. 253 do CPC, incabível a distribuição por dependência 
do presente feito à ação revisional em apenso. Por esta razão, remetam-
se os autos à distribuição para que proceda à distribuição do presente 
feito por sorteio.

ADV: CRISTIANE BELLINATI GARCIA LOPES (OAB 018.728-A/
SC)
Processo 075.13.500118-2 - Busca e Apreensão - Alienação Fiduciária 
/ Lei Especial - Autor : B. V. Financeira S/A - Crédito, Financiamento 
e Investimento - Ficam suspensos os autos, pelo prazo de 60 dias.

ADV: ALUÍSIO COUTINHO GUEDES PINTO (OAB 003.899/SC)
Processo 075.13.500224-3 - Ação Monitória / Especial de Jurisdição 
Contenciosa - Autor : Back - Serviços de Vigilância e Segurança 
Ltda. - Fica intimado o autor para efetuar o pagamento das custas 
intermediárias, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme dispõe o art. 24 
do RCE e o art. 19 do CPC.

ADV: NELSON PASCHOALOTTO (OAB 108.911/SP)
Processo 075.13.500356-8 - Busca e Apreensão - Alienação Fiduciária 
/ Lei Especial - Autor : Bradesco Leasing S/A - Arrendamento 
Mercantil - Fica intimado o autor para manifestar-se sobre o não 
cumprimento do AR de fl. 46, com a informação �Mudou-se�, no 
prazo de 5 (cinco) dias.

ADV: VLADIMIR DE MARCK (OAB 008.746/SC)
Processo 075.98.008315-4 - Execução por Quantia Certa contra 
Devedor Solvente / Execução - Exequentes: Valdecir José Biff  e outro 
- Exequente : Luiz Antônio de Souza - INTIMEM-SE os exequentes 
para, em 10 (dez) dias, esclarecerem o pedido formulado no petitório 
retro, referente à penhora do imóvel de matrícula nº 14.629, vez que 
referido imóvel já se encontra penhorado à fl.71.

3ª Vara Cível - Edital
ESTADO DE SANTA CATARINA / PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Tubarão / 3ª Vara Cível
Rua Wenceslau Bráz 560, Vila Moema - CEP 88.705-901, Tubarão-
SC - E-mail: tubarao.civel3@tjsc.jus.br
Juiz de Direito: Eron Pinter Pizzolatti
Chefe de Cartorio Designada: Caroline Serafim Francisco
EDITAL DE CONHECIMENTO DE TERCEIROS E 
INTERESSADOS - COM PRAZO DE 30 DIAS
Recuperação Judicial nº 075.13.002767-1
Autor: Airela Indústria Farmacêutica Ltda.
Conteúdo e Objetivo: �Em cumprimento ao disposto no § 1º do artigo 
52 da Lei 11.101/2005, serve o presente Edital para dar conhecimento 
a todos os credores e demais interessados que o MM. Juiz da 3ª Vara 
Cível da Comarca de Tubarão, Santa Catarina, deferiu o processamento 
da recuperação judicial requerida por Airela Indústria Farmacêutico 
Ltda. Ficam os credores advertidos de que, pelo disposto no § 1º 
do artigo 7º da Lei 11.101/2005, terão o prazo de 15 (quinze) dias 
a contar da publicação deste Edital para apresentar diretamente ao 
administrador judicial suas habilitações ou suas divergências quanto 
aos créditos relacionados. Endereço atual do administrador judicial 
nomeado: GLADIUS CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL 
S/S LTDA, Rui Barbosa, nº 149, sl. 405/406, Centro, CEP 88801-120, 
Criciúma/SC, Telefone (48) 3433-8525/3433-8982. Contém o presente 
Edital o resumo do pedido, a decisão de deferimento da recuperação 
judicial e na relação nominal de credores, com a discriminação do 
valor atualizado e a classificação de cada crédito. Resumo do pedido: 
�Ante o exposto, considerando que o presente Pedido de Recuperação 
Judicial obedece aos ditames legais, bem assim que os documentos 
ora apresentados estão de acordo com o art. 51 da Lei 11.101/05, 
a AIRELA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA, servem-se da 
presente para requerer se digne V. Exa. de deferir o processamento de 
seu pedido de Recuperação Judicial, nos termos do art. 52, aguardando, 
pelo prazo legal, a apresentação do plano de recuperação judicial.¿ 
Decisão de Deferimento do Processamento: ¿Vistos em decisão, 
Trata-se de pedido de Recuperação Judicial formulado pela empresa 
AIRELA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA, no qual relata, 
de forma sintética, as causas da situação patrimonial e as razões da 
crise econômico-financeira experimentada, bem como os fundamentos 
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jurídicos para processamento do pedido. Inicialmente, entendo que, 
diante de análise perfunctória da inicial e documentos juntados, os 
requisitos do art. 51 da Lei 11.101/05 encontram-se devidamente 
preenchidos. A possibilidade da continuidade da sociedade empresária 
se faz presente e, em princípio recomendável, a fim de conferir não só 
a manutenção da atividade produtiva, mas também dos empregos e do 
fomento da economia local. Logo, o processamento da recuperação 
judicial deve ser deferido, de modo a atender os interesses dos credores 
e dos empregados da sociedade empresária. Por tais razões, defiro 
o processamento do pedido de recuperação judicial de AIRELA 
INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA, determinando que a devedora 
apresente, no prazo de 60 (sessenta) dias, o plano de recuperação, 
sob pena de convolação em falência, conforme arts. 53 e 54 da Lei n. 
11.101/2005. Nomeio administrador o Dr. Sérgio Henrique Miranda 
de Sousa, que deverá ser intimado para, no prazo de cinco dias, prestar 

do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial ou 
do valor da venda dos bens em caso de convolação desta em falência, 
atendendo ao contido no artigo 24 da Lei n. 11.101/2005, restando 

o julgamento de suas contas, conforme arts. 154 e 155 do mesmo 
Diploma Legal. A devedora fica dispensada de apresentar as certidões 
negativas fazendárias para o exercício de suas atividades, exceto para 
contratação com o Poder Público ou para recebimento de incentivos 
ficais ou creditícios (art. 52, II). 1 Endereço: Rua Wenceslau Bráz 
560, Vila Moema - CEP 88.705-901, Tubarão-SC - E-mail: tubarao.
civel3@tjsc.jus.br Suspendo a prescrição e a tramitação de todas as 
ações e execuções promovidas contra a devedora, por 180 dias, com 
exceção daquelas onde se demande quantia ilíquida, as ações trabalhistas 
em fase de conhecimento e ações de execução fiscal, além das que 
versarem sobre bens e direitos não sujeitos à recuperação judicial (art. 
52, III), ficando a comunicação a cargo da devedora (artigo 52, § 3º). 
Contudo, relativamente às ações de busca e apreensão e reintegração 
de posse (alienação fiduciária e arrendamento mercantil) que tenham 
por objeto veículos de transporte de mercadorias, os quais desde já se 
reconhece como sendo essenciais à atividade empresarial da devedora, 
não será admissível a venda ou retirada do estabelecimento do devedor, 
restando sobrestadas a execução de todas as liminares eventualmente 
não cumpridas até a data da comunicação da devedora aos juízos em 
que se processarem (art. 52, § 3º), pelo prazo de 180 dias. Colhe-se 
da jurisprudência pátria: [...] 1. Nos termos do art. 49, § 3º, da Lei 
11.101/2005, o credor titular da posição de proprietário em contrato 
de compra e venda com reserva de domínio não se sujeita aos efeitos 
da recuperação judicial, sendo vedada, porém, a retirada dos bens 
objeto do contrato do estabelecimento do devedor, no prazo de 180 
dias a que alude o art. 6º, § 4º, da mesma lei. 2. Essa proibição de 
retirada dos bens do estabelecimento do devedor tem como objetivo 
manter a atividade produtiva da sociedade ao menos até a votação 
do plano de recuperação judicial. [...]. (AgRg no CONFLITO DE 
COMPETÊNCIA Nº 119.337 - MG (2011/0241236-2), RELATOR 
MIN. RAUL ARAÚJO). Os processos cujas liminares de busca e 
apreensão e/ou reintegração de posse foram ou forem cumpridas 
antes da comunicação a que se refere o parágrafo anterior prosseguirão 
normalmente, não se cogitando devolução dos bens já apreendidos. 
Determino à devedora a apresentação de contas demonstrativas mensais, 
enquanto perdurar a recuperação judicial, sob pena de destituição de 
seu administrador (art. 52, IV). Comuniquem-se por carta as Fazendas 
Públicas Federal, de todos os estados e municípios onde a devedora 
tiver estabelecimentos (art. 52, V). Expeça-se edital a que alude o art. 
52, § 1º, observando o contido nos incisos I, II e III, devendo constar 
expressamente a advertência aos credores de que deverão em 15 dias 
apresentar ao administrador judicial suas habilitações ou divergência 
quanto aos créditos relacionados. Intime-se o Ministério Público. 2 
Endereço: Rua Wenceslau Bráz 560, Vila Moema - CEP 88.705-901, 
Tubarão-SC - E-mail: tubarao.civel3@tjsc.jus.br Intime-se. Tubarão 
(SC), 09 de abril de 2013. Eron Pinter Pizzolatti. Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi 
expedido o presente edital, o qual será afixado no local de costume 
e publicado 01 (uma) vez na forma da lei.
CLASSE I ¿ CREDORES TRABALHISTASVALOR
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CLASSE III ¿ CREDORES QUIROGRAFÁRIOSCNPJ / CPFValor

3.790,00

966,06

85.000,04

5.734,44

BLU SERVICE SERVIÇOS DE INFORMATICA 

3.772,07

48.476,39

520,00

168,00

4.043,28

1.200,00

10.146,45

2.249,05

1.843,98

46.750,34

5.697,50
COSMOQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO 

652,06

1.627,02

3.463,74

1.741,86

612,56

10,00

11,50



índice
Tu

b
ar

ão
 

 Poder Judiciário de Santa Catarina | Diário da Justiça Eletrônico n. 1637     

24 de maio de 2013 

1259

3.500,00

1.800,00

793,27

1.320,01

48.553,78

1.700,00

11.262,00
FONTE SANTA TEREZA HOTEIS E TURISMO 

648,50

317,00

4.954,44

18.862,10

178,67

3.783,00

3.433,50

6.680,00

967,86

9.909,02

1.979,16

10.300,00

21.950,00

1.360,00

KAREN QUAREZEMIN CAVICHIOLI 

3.875,98

1.062,41

1.254,00
MADRONA, HONG MAZUKO SOCIEDADE DE ADV61070180001-

4.450,00

384,00

543,93

1.460,00
MC REPRESENTACOES E TERRAPLANAGEM 

2.544,00

8.185,00

463,98

15.050,00

1.087,50

1.959,21

18.776,00

100,00

2.000,00

PEDRO FRANCO & DALTON MARCEL 

167,00

6.896,00

37.629,38

235,00

1.251,00
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1.762,50

QUANTO BRASIL IND E COM DE PESOS 

182,08

96.802,00

3.351,55

4.945,05

SERTEGA - REBOBINAGEM MOTORES 

543,15

2.331,00
SIGMA TAKANO COM IMPOEXP PREST. SERV. 

16.403,41

81,00

1.680,00

1.021,14

129.139,42

30,64

3.563,13

164,46

101,01

113,27

368,39

752,42

2.172,57

13.800,00

956.759,70
UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE 

260,00

6.501,00
VERTE ASSES. EMPR. E FOM. MERCANTIL LTDA089211000001-

1.660,28

497,93

3.206,01

27.052,00

134,99

Por intermédio do presente, as pessoas acima identificadas, ficam 
cientes de que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos do processo 
epigrafado, bem como para atenderem ao objetivo supra mencionado, 
querendo, no lapso de tempo fixado, contado do transcurso do prazo 
deste edital.
E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi 
expedido o presente edital, o qual será afixado no local de costume 
e publicado 1 vez, na forma da lei.
Tubarão (SC), 23 de maio de 2013.

Juizado Especial Cível - Relação
PODER JUDICIÁRIO / COMARCA DE TUBARÃO
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO CLEUSA MARIA CARDOSO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL LUIZ CARLOS MOTTA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0130/2013

ADV: CLEIDYVAN MARQUES BARBOSA (OAB 029.290/SC), 
EVERTON OLIVEIRA CARDOSO (OAB 021.856/SC)
Processo 075.11.012820-0 - Execução - Juizado Especial / Juizado 
Especial Cível - Exequente : Inara Goretti Batista Borges de Souza - 
Executado : Patrick Rigotti - Fica intimado o autor, na pessoa de seu 
advogado, para no prazo de 05 (cinco) dias manifestar-se acerca da 


