
Edital De Citação - Prazo De 30 Dias. Processo Nº 1009439-
49.2021.8.26.0077 - 2021/002431 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara 
Cível, do Foro de Birigui, Estado de São Paulo, Dr(a). Cassia de Abreu, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Bianca Verjeiro Da Silva E Cia LTDA ME, 
CNPJ 17216613000163, com endereço à Rua Noe Domingos Celice, 985, 
casa, Jardim Jussara Maria, CEP 16204-007, Birigui - SP e BIANCA 
VERJEIRO DA SILVA, RG 452532358, CPF 46617686802, com endereço 
à Rua Noe Domingos Celice, 985, casa, Jardim Jussara Maria, CEP 16204-
007, Birigui - SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título 
Extrajudicial por parte de Itaú Unibanco S/A, no valor de R$ 
212.175,95(duzentos E Doze Mil E Cento E Setenta E Cinco Reais E 
Noventa E Cinco Centavos, distribuída em 16/11/2021, alegando em 
síntese que por conta do empréstimo concedido pelo Exequente, a 
empresa executada emitiu contrato de Abertura de Conta Corrente (doc.6), 
complementado pelo Contrato de Capital de Giro nº 000001736901271 
(doc. 8),celebrado em 23/03/2021, no valor total de R$ 160.442,12, para ser 
pago em 36 parcelas mensais, fixas e consecutivas de R$ 8.208,57 cada, 
com vencimento da primeira parcela em 07/05/2021. Nenhuma parcela foi 
paga, de modo que se operou o vencimento antecipado das obrigações, 
nos termos do contrato. A existência do débito, no valor de R$ 212.175,95, é 
demonstrada por meio dos contratos anexos, que constituem título 
executivo complexo e especificam a operação realizada, seu valor e a data 
de vencimento. Encontrando-se o executado em lugar incerto e não sabido, 
foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação 
proposta e para, no prazo de 03 (três) dias (art. 829, NCPC), que fluirá após 
o decurso do prazo do presente edital, efetuar o pagamento do débito, sob 
pena de lhes serem penhorados bens coercitivamente (NCPC, art. 829, § 
1º). Foi determinada também sua Intimação do prazo para oferecimento de 
embargos (art. 914, NCPC), independente de garantia deste Juízo, bem 
como, que dentro do prazo de embargos, reconhecendo o débito e 
comprovado o depósito de trinta por cento (30%) do valor da execução, 
poderá requerer que seja admitido o pagamento do valor remanescente em 
até seis parcelas, acrescida de correção monetária e juros de 1% ao mês. 
Fixados honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da 
causa, reduzindo-se pela metade se efetuado o pagamento de início 
(NCPC - art. 827). 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 Birigui, aos 06 de março de 2023. K-14e15/03


