
Edital De Citação - Prazo De 20 Dias. Processo Nº 1016109-
49.2018.8.26.0032 O MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro de 
Araçatuba, Estado de São Paulo, Dr. Marcelo Yukio Misaka, na forma da Lei, 
etc. Faz Saber a Phillipe Mascarós, Advogado, RG 281040631, CPF 
284.754.168-37, Nascido/Nascida 16/11/1980, com endereço em lugar 
incerto e não sabido, que lhe foi proposta uma ação de Despejo por Falta de 
Pagamento Cumulado Com Cobrança por parte de Felipe Alexandre 
Ferreira, alegando em síntese: "As partes celebraram contrato de locação de 
imóvel residencial, pelo prazo de 30 (trinta) meses, com início em 20/07/2015 
e término previsto para 19/01/2018, o qual foi prorrogado tacitamente e 
permanece vigente até a presente data, como comprova o contrato de 
locação digitalizado. Consignaram como valor inicial dessa locação a 
importância de R$ 1.000,00 (um mil reais) por mês, o qual deveria ser pago 
todo dia 20 (vinte) de cada mês vencido, por meio de boletos bancários – 
conforme cláusula 7, do contrato de locação. O contrato de locação em 
apreço foi firmado perante a máxima "Pacta Sunt Servanda". Ocorre, porém, 
que desde o mês de outubro de 2018 os aluguéis e demais encargos não 
estão sendo devidamente pagos, fato que dá ensejo ao presente Despejo, 
eis que a parte autora não tem mais interesse na continuidade do contrato. 
Por parte do locador foram esgotados todos os meios pacíficos e amigáveis 
para tentar receber os débitos em atraso, que resultaram infrutíferos, não 
restando alternativa senão se socorrer do Poder Judiciário no intento de 
solucionar a questão ora apresentada, por intermédio da presente Ação de 
Despejo c.c. Cobrança de Alugueres em Atraso". E, constando dos autos que 
o requerido encontra-se em lugar incerto e não sabido, foi expedido o 
presente edital, para que fique CITADO, do inteiro teor da presente ação, 
ficando advertido de que, decorrido o prazo fixado no presente edital, nos 
termos do art. 62, inciso I, da Lei n. 8.245/91, com nova redação dada pela 
Lei n. 12.112, de 9 de dezembro de 2009, em querendo, poderá responder 
ao pedido de rescisão do contrato de locação e de cobrança de aluguéis e 
acessórios vencidos e não pagos , bem como responder ao pedido de 
cobrança de aluguéis e acessórios, no prazo de 15 (quinze) dias, facultada a 
purgação da mora no prazo de 15 dias, efetuando o pagamento do débito 
atualizado, mediante depósito judicial nos autos (art. 62, inciso II), bem 
ainda, ficando advertido de que, em caso de purgação da mora, foram 
arbitrados honorários advocatícios em 10% do valor do débito, pena de não o 
fazendo, presumirem aceitos como verdadeiros os fatos alegados no pedido 
inicial. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em 
que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de Araçatuba, aos 01 de março de 2023. K-23e24/03


