
Curitiba, 23 de Novembro de 2020 - Edição nº 2865 Diário Eletrônico do Tribunal de Justiça do Paraná
Estado do Paraná, aos doze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte.
(12.10.2020). Eu____________, (Osvaldo Saúgo) Escrivão, digitei e subscrevo.
OSVALDO SAÚGO ESCRIVÃO AUTORIZAÇÃO PORTARIA 21/2018

CORBÉLIA

VARA CÍVEL, DA FAZENDA PÚBLICA,
ACIDENTES DO TRABALHO, REGISTROS

PÚBLICOS E CORREGEDORIA
DO FORO EXTRAJUDICIAL

Edital Geral
IDMAT ERIA1 700 919 IDMAT ER IA

Adicionar um(a) Conteúdo PODER JUDICIÁRIO
JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE CORBÉLIA
CARTÓRIO DA VARA CÍVEL E ANEXOS
BRAZ FAVRETTO
Escrivão
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES, expedido
nos autos da Recuperação Judicial de SEMENTES STOCKER LTDA. - em
Recuperação Judicial. Processo 0002312-36.2019.8.16.0074. A Dra. Hellen
Regina de Carvalho Martini Oliveira, Juíza de Direito da Vara Cível de Corbélia
- PR, na forma da Lei, FAZ SABER que pelo presente edital ficam intimados
todos os credores e interessados do Sementes Stocker Ltda. para virtualmente
na Assembleia Geral de Credores, em primeira convocação, para o dia 10 de
dezembro de 2020, às 13h30, por meio de acesso a uma sala virtual, cujo link
de acesso será obtido por meio do cadastramento da documentação exigida para
a participação do ato. O cadastramento prévio deverá ocorrer até o dia 9 de
dezembro de 2020 às 13h30, 24 horas antes da realização do ato, exclusivamente
através do e-mail ajsementesstocker@consult.com.br. Através do e-mail cadastrado
junto à Administração Judicial, o credor/procurador receberá todas as informações
referentes a AGC, bem como a sua senha de acesso à plataforma. Na referida
ocasião a assembleia será instalada com a presença de credores titulares de mais
da metade dos créditos de cada classe, computados pelo valor. Caso não haja
quórum nesta ocasião, ficam os credores desde já convocados para a assembleia,
em segunda convocação, a qual será instalada com a presença de qualquer
número de credores, a ser realizada nos mesmos moldes virtuais, no dia 17 de
dezembro de 2020, às 13h30, com prazos de cadastramento prévio até o dia 16
de dezembro de 2020 às 13h30. A assembleia ora convocada tem como objeto a
deliberação pelos credores sobre a seguinte ordem do dia: a) aprovação, rejeição
ou modificação do Plano de Recuperação Judicial; e b) eleição dos membros do
Comitê de Credores e de seus substitutos, caso necessário. Os credores poderão
obter cópia da minuta do Plano de Recuperação Judicial a ser submetido à
deliberação da assembleia nos autos digitais da Recuperação Judicial (mov. 57.2) e
no site da Administradora Judicial (https://www.consultfinance.com.br/recuperacao-
judicial/). Os credores legitimados a votar que desejarem se fazer representar
por procurador deverão enviar para o e-mail ajsementesstocker@consult.com.br
com documento hábil que comprove seus poderes ou a indicação do movimento
dos autos do processo em que se encontre o documento, aplicando se, neste
caso, as disposições legais cabíveis. Os documentos deverão ser recebidos com
antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas da realização da Assembleia,
conforme disposto no art. 37, da Lei 11.101/05. Em se tratando de pessoa jurídica,
deverão ser apresentados os documentos societários que comprovem os poderes
do(s) representante(s) signatário(s) da procuração e demais documentos hábeis que
comprovem a outorga de poderes, ou a indicação das folhas dos autos do processo
em que se encontre os mencionados documentos societários. E para que produza
seus efeitos de direito, será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei.
Corbélia, 20 de dezembro de 2020.
Hellen Regina de Carvalho Martini Oliveira
Juíza de Direito

CORNÉLIO PROCÓPIO

VARA CRIMINAL

Edital de Intimação
IDMAT ERIA1 700 816 IDMAT ER IA

JUIZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CORNÉLIO
PROCÓPIO - ESTADO DO PARANÁ.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. NOTICIADO(S): VICENTE
LUIZ DE MORAIS FILHO
O Doutor Ernani Scala Marchini, Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de
Cornélio Procópio, Estado do Paraná, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER que por este Juízo e Cartório tramitam os autos de Medidas
Protetivas sob nº 0001509-16.2020.8.16.0075, que a Justiça Pública move contra
a(o) noticiado(s) VICENTE LUIZ DE MORAIS FILHO, nascido em 09/05/1975, RG
nº 10484001 SSP/PR, CPF nº 183.191.718-14, filho de Ivanir de Araujo Moraes
e Vicente Luiz de Moraes, e como conste o noticiado acima, estar atualmente
em lugar incerto e não sabido, fica através deste INTIMADO acerca das MEDIDAS
PROTETIVAS impostas, do qual fica o réu PROIBIDO de se aproximar de ADRIANA
MARIA DOS SANTOS, seus familiares e testemunhas, devendo deles manter
distância mínima de 200 (duzentos) metros, bem como proibido de manter contato
por telefone ou qualquer outro meio de comunicação com a vítima, seus familiares
e testemunhas, frequente a residência e local de trabalho da vítima, ficando ainda
ciente de que o descumprimento ensejará na imediata decretação de PRISÃO
PREVENTIVA e ainda responderá processo pelo crime de desobediência com pena
de seis meses de detenção e multa (art. 330 do Código Penal), bem como de incorrer
na prática do crime previsto no artigo 24-A, caput, da Lei nº 11.340/06. E para que
chegue ao conhecimento do(s) interessado(s) e para que ninguém possa alegar
ignorância, mandou a MM. Juíza expedir o presente, que será afixado no Fórum,
local de costume e publicado na Imprensa Oficial do Estado. Dado e passado nesta
cidade e Comarca de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, aos 20 de novembro de
2020. Eu, Fábio Camilo Demoner, Técnico Judiciário, digitei e subscrevi.
Fábio Camilo Demoner - Técnico Judiciário. Portaria nº 01/13.

IDM ATERIA170 069 7IDM ATERIA

JUIZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CORNÉLIO
PROCÓPIO - ESTADO DO PARANÁ.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA COM O PRAZO DE(90)
NOVENTA DIAS, DO(S) RÉU(S): MATHEUS HENRIQUE SOARES
O Doutor Ernani Scala Marchini, Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de
Cornélio Procópio, Estado do Paraná, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER que por este Juízo e Cartório tramitam os autos de Processo Criminal
sob nº 0003934-16.2020.8.16.0075, que a Justiça Pública move contra a(o) ré(u)
MATHEUS HENRIQUE SOARES, nascido em 21/05/2000, RG nº 146943950 SSP/
PR, CPF nº 135.721.379-42, filho de Simone Carvalho e Marcos Soares, e como
conste o(s) réu(s) acima, estar atualmente em lugar incerto e não sabido, fica através
deste INTIMADO acerca da sentença proferida em 31/08/2020, que o condenou à
pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento
e sessenta e seis) dias-multa, a ser cumprida em regime ABERTO, por infração ao
art. 35 da Lei nº 11.343/06. Constando dos autos que o(a)s ré(u)s encontram-se em
lugar incerto e não sabido, mandou a MM. Dra. Juíza que fosse expedido o presente
edital, com o prazo de 90 dias, pelo qual fica(m) o(s) réu(s) em tela intimado(s) da
sentença condenatória, ciente(s) ainda de que decorrido o prazo acima, a contar
da data da publicação deste edital, terá o de 05 (cinco) dias destinados a recurso,
após o que, querendo dentro do prazo poderá recorrer a superior instância. E para
que chegue ao conhecimento do(s) interessado(s) e para que ninguém possa alegar
ignorância, mandou expedir o presente, que será afixado no Fórum, local de costume
e publicado na Imprensa Oficial do Estado. Dado e passado nesta cidade e Comarca
de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, aos 19 de novembro de 2020. Eu, Fábio
Camilo Demoner, Técnico Judiciário, digitei e subscrevi.
Fábio Camilo Demoner - Técnico Judiciário. Portaria nº 01/13.

VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES,
INFÂNCIA E JUVENTUDE, ACIDENTES

DO TRABALHO, REGISTROS PÚBLICOS E
CORREGEDORIA DO FORO EXTRAJUDICIAL

Edital de Citação
IDM ATERIA170 090 2IDM ATERIA

Autos nº. 0012076-43.2019.8.16.0075 EDITAL DE CITAÇÃO - prazo de 20 dias A
Dra. LUCIANA ANDRETTA MOLIN USAE, MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Judicial
- Vara de Família e Sucessões e Anexos da Comarca de Cornélio Procópio, Estado
do Paraná, na forma da Lei, etc., FAZ SABER aos que o presente edital virem ou
dele conhecimento tiverem que tramitam por este Juízo e Vara os autos da AÇÃO
DE GUARDA sob nº. 0012076-43.2019.8.16.0075, onde figura como requerente R.C.
e como requeridos E.B. e J.C.D.S., TODOS devidamente qualificados, restando o
requerido J.C.D.S. atualmente com o paradeiro ignorado. Fica o requerido através
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PROJUDI - Processo: 0002312-36.2019.8.16.0074 - Ref. mov. 130.1 - Assinado digitalmente por Flavio Fernando Favretto
26/11/2020: JUNTADA DE CUMPRIMENTO EFETIVADO. Arq: Publicação de Edital


