
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1006916-
35.2019.8.26.0077 O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de 
Birigui, Estado de São Paulo, Dr. LUCIANO BRUNETTO BELTRAN, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) SILAS RICARDO CARDOSO FERRAZ, 
CPF 246.799.908-48, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento 
Comum Cível por parte de Piscinas CMG LTDA - ME, alegando em 
síntese:"Em 23 de outubro de 2017, a requerida comprou mercadorias da 
exequente no importe total de R$ 30.700,00 (trinta mil e setecentos reais), 
conforme comprova contrato e a nota fiscal anexa. A requerida emitiu para 
pagamento do débito vários cheques, porém as cártulas de nºs UA-000013, 
UA-000014, UA-000016 e UA-000017, sacados contra o Banco Itaú, 
agência nº 0611, conta nº 16112-6, em nome da parte requerida, datados 
para 30/01/2018, 28/02/2018, 30/05/2018 e 30/06/2018, respectivamente, 
os quais foram devolvidas pelo banco sacado diante da insuficiência de 
fundos, conforme cheques anexos. Ocorre, todavia, que a requerida não 
adimpliu os 4 (quatro) referidos cheques no valor de R$ 3.070,00 (três mil e 
setenta reais) cada, consoante devoluções anexas (motivo 11 e 12 
constantes nestes cheques). O segundo requerido endossou as referidas 
cártulas, de forma que se torna devedor solidária da dita quantia. Ademais, 
a primeira requerida também não efetuou o pagamento das parcelas 
vencidas em 30/03/2018, 30/04/2018, 30/07/2018 e 30/08/2018, no valor 
de R$ 3.070,00 (três mil e setenta reais) cada. Contudo, a parte autora 
tentou a todo custo receber amigavelmente os valores a que faz jus, porém, 
os requeridos se mostram avessos a qualquer composição, não restando 
alternativa ao autor, senão a cobrança judicial dos títulos, como de direito.". 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, 
no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
apresente resposta. 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 01 de novembro de 2022. K-27e28/01


