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reis braulio da silva - n/c; (405515) yamaha/ybr 125k, dth0473, 
ribeirao preto, 9c6ke092060013526, e382e-013667, 05/06, 
michele karina de souza barbosa - n/c; (405433) yamaha/ybr125 
factor ed, ffb6672, ribeirao preto, 9c6ke1940e0003449, e3l4e-
003430, 13/14, antonio nunes da silva - aymore credito, financia-
mento e investimento s.a.; (405501) yamaha/ybr125 factor ed, 
fyb6968, ribeirao preto, 9c6ke1940f0038880, e3l4e-038808, 
14/15, maria alice cassimiro dos santos - banco yamaha motor 
do brasil s.a.

 Superintendência Regional de Trânsito da 
Região Central
 126ª Ciretran - Santa Rita do Passa Quatro
 Notificação
A unidade de atendimento da cidade de Santa Rita do Passa 

Quatro, com fundamento na resolução Contran 623/2016, Artigo 
328 do Código de Trânsito Brasileiro e Portaria 938/2006, notifi-
ca aos interessados e proprietários, detentores de gravames dos 
veículos abaixo relacionados, que tem prazo de 30 dias, a partir 
desta publicação, para providenciarem a retirada dos veículos 
que se acham apreendidos, retidos ou depositados sob jurisdição 
desta Unidade - Comissão de Leilão, na Av. Pe. Pio Corso, 1959 
- Centro - CEP: 13670-000, mediante ao pagamento dos débitos 
existentes (art. 262 e 271 do CTB), sob pena de serem vendidos 
em Leilão Público. Os veículos estão depositados no pátio abai-
xo, e estão relacionados por: Marca/Modelo, Placa, Município, 
Chassis, Motor, Ano/Modelo, Proprietário ou Comunicação de 
Venda, Detentor de Gravame. Veiculos apreendidos no pátio: 
Jordão -Rod. Anhanguera KM 237 (Ao lado do Posto da Serra): 
(255) murilo da silva pereira-gm /monza sl/e efi, vermelha, 
92/93, bqg-1415 - santa rita do passa quatro,9bgjk11rpnb018927- 
b20nz-31034613-nada consta.(256) simone aparecida malafatti 
perle-gm /corsa wind, cinza, 02/02, dfo-7230 - 
tambau,9bgsc19z02b140155- nm0214616-nada consta.(258) 
itanislao da silva-vw/fusca 1500, azul, 72/72, bih-7828 - santa 
rita do passa quatro, bs230934- bf905340-nada consta.(260) 
rosineide alves bezerra silvestre-gm /monza sl, prata, 91/91, 
blm-1168 - santa gertrudes,9bgjg11zmmb025331- raspado-
-nada consta.(262) luis roberto da cunha-ford /fiesta, azul, 
97/98, cnq-4289 - porto ferreira,9bfzzzfhavb144509- 
c4av144509-cifra s.a. crédito financ e invest.(263) antonio soa-
res da rocha filho-fiat/fiorino, branca, 86/87, bzv-0631 - 
sorocaba,9bd147a0001074352- 146c4011-3917548-nada cons-
ta.(264) tiago junior dos santos coracini-vw/saveiro cl 1.6 mi, 
branca, 99/99, gvm-1868 - morro agudo,9bwzzz376xp519414- 
unf109242-cifra s.a. crédito financ e .(265) luis claudio de olivei-
ra neris-gm /celta 3 portas, prata, 04/04, alt-7475 - santa rita do 
passa quatro,9bgrd08x04g190850- 6v0062375-bv financeira sa 
cfi.(266) lucineia batista pires me-fiat/uno mille ep, cinza, 96/96, 
buz-4210 - porto ferreira,9bd146107t5703103- 146a7011-
4531940-nada consta.(267) gabriela de lima ferrarezzi-fiat /
palio fario, cinza, 03/03, czq-7275 - itapolis,9bd17103232284967- 
178d9011-5662825-nada consta.(268) bras elias dos santos-vw/
fox 1.0, preto, 05/05, dqe-2839 - santa rita do passa 
quatro,9bwka05z254089136- bje061720-banco santander brasil 
s/a.(269) anderson fernando severino da cruz-vw/gol 1000i, 
prata, 95/95, bmo-4122 - ribeirao preto,9bwzzz377st052500- 
021127-nada consta.(270) luis carlos marcondes-vw/gol 16v 
plus, azul, 98/98, cmh-7461 - porto ferreira,9bwzzz373wt025740- 
sem acesso-bv financeira sa cfi.(271) josiane cristina silva 
moreira de araujo-vw/gol l, bege, 80/80, dzz-3987 - santa rita do 
passa quatro, by001868- bh204938-nada consta.(273) eduardo 
aparecido beltrame-gm /chevette, bege, 84/84, cfe-3248 - porto 
ferreira,9bg5tc11uec142724- 5jo217a1-nada consta.(274) rua 
vania lucia zorzi ba rioni-fiat/premio cs ie, azul, 94/94, cbk-6476 
- santa rita do passa quatro,8as146000r7141980- 146b8011-
3894841-nada consta.(275) onivaldo aparecida costa-ford/
escort xr-3, cinza, 84/84, bnt-0279 - americana,9bfbxxlbabes97208- 
cht sem plaqueta-banco mappin.(276) fantinato e delsin ltda 
me-vw/parati s, cinza, 85/85, bvr-8530 - porto 
ferreira,9bwzzz30zfp030251- bw251261-nada consta.(277) 
josue cavalcante ramos-vw/logus gli 1.8, vermelha, 95/95, gqv-
7937 - pirassunga,9bwzzz55zsb638474- usc024083-nada cons-
ta.(279) maria de lourdes messias dornellis-gm /monza sl/e, 
marrom, 89/89, jia-1010 - ribeirao preto,9bgjk11ykkb037166- 
18a*31048877-nada consta.(280) paulo robson ferreira-ford /
del rey ghia, cinza, 85/85, bmn-9311 - santa rita do passa 
quatro,9bfcxxlb2cey21382- 425621-nada consta.(281) leandro 
gabriel andrade-gm /kadett sl, prata, 90/91, cay-7389 - santa 
cruz das palmeiras,9bgkt08vmlc309432- e18lvh-31047346-na-
da consta.(283) edvando pinheiro dos santos-vw/fusca 1300 l, 
branca, 77/77, bvr-6906 - ribeirao preto, bj515158- bj463928-
-nada consta.(285) fabio menezes de lima-fiat/palio el, azul, 
cjo-6052 - porto ferrreira,9bd178237t0101185- 178a5011-
4810954-cifra s.a. crédito financ e invest.(286) antonio gomes-
-vw/variant, branca, 74/74, cyt-5105 - porto ferreira, bv191167- 
-nada consta.(287) arnaldo santos fonseca-ford/fiesta, prata, 
98/98, cmj-9759 - santana de parnaiba,9bfzzzfhawb217723- 
c4aw217723-nada consta.(289) julio cesar feliciano-vw/parati s, 
verde, 83/83, clv-3382 - santa rita do passa 
quatro,9b2zzz3070p075749- bw066606-nada consta.(291) gil-
demar nogueira da silva-gm/monza sl/e 2.0, azul, 89/89, cxq-
3958 - ribeirao preto,9bgjk11ykkb054351- 20yvh-31092274-
-nada consta.(292) paulo cesar chiquito-vw/brasilia, marrom, 
78/78, cvh-1903 - monte santo de minas, ba646195- sem identi-
ficação-nada consta.(293) gilberto jeronymo do amaral-vw/gol s, 
branca, 83/83, bof-9332 - santa rita do passa 
quatro,9bwzzz30zdt430421- ua062509-nada consta.(294) jose 
roberto zerbinatti-ford/versailles 2.0 gl, azul, 92/92, bik-4488 - 
catanduva,9bfzzz33znp029490- uq088185-nada consta.(295) 
joao carlos ferreira-gm/kadett, cinza, 92/92, bgq-7262 - 
limeira,9bgkt08gnmc311688- b18nz-31011112-aymore cred. 
financ. e invest. s.a..(296) wilson alves ribeiro-gm/corsa hatch 
joy, preta, 04/05, dnu-2027 - sao jose dos 
campos,9bcxl68x05c189417- d90012043-banco finasa bmc s.a..
(298) nelson trevisan-vw/gol gl, azul, 89/89, bls-9097 - porto 
ferreira,9bwzzz30zkt001615- up488437-nada consta.(300) mar-
cos paulo santo silva-vw/gol mi, vermelha, 97/97, cid-4925 - 
santa rita do passa do quatro,9bwzzz377vp537213- afz019315-
-nada consta.(301) mauro sachi bevilacqua-vw/quantum, azul, 
gud-4343 - porto ferreira,9bwzzz331vp013714- uqf019153-
-nada consta.(302) donizeti gomes goncalves e maria cristina 
frois-gm/monza sl/e, amarela, 83/84, bkm-7579 - santa rita do 
passa quatro,9bg5jk08seb003140- 16a*31034643. (303) valde-
ni cardoso dos santos-ford/escort gl 16v h, preta, 96/97, mpd-
9592 - serrana,8afzzzehctj070458- rkdty09524-nada consta.
(304) eulalia tonda-vw/fusca 1300 l, bege, 79/80, bmt-6616 - 
santa rita do passa quatro, bo034689- bn508473-nada consta.
(305) luiz carlos romeu mariano de souza-gm/celta 4p spirit, 
prata, 08/09, eaz-6235 - leme,9bgrx48909g222081- 
q30133947-banco pecúnia s/a.(307) euripedes cardoso de 
sa-vw/fusca 1500, preta, 72/72, bmq-4760 - orlandia, bs232786- 
up523241-nada consta.(308) luis antonio da costa-/gaiola, ver-
melha, 73/3 - itamogi, bs366363- pbf119-s/cadastro.(309) jose 
reinaldo zampollo-yamaha/ybr 125k, preta, 07/08, doy-7611 - 
santa rita do passa quatro,9c6ke092080151771- e382e-150638-
-nada consta.(310) leila correa-honda/cg 125 fan ks, preta, 
09/09, eeb-4076 - santa rita do passa quatro,9c2jc41109r522026- 
jc41e1-9522026-cifra s.a. crédito financ e invest.(311) ademir 
ferreira ricci-yamaha/ybr 125k, prata, 06/06, dpo-2506 - santa 
rita do passa quatro,9c6ke092060052845- e382e-052415-nada 
consta.(312) baixa permanente-suzuki/en125 yes, preta, 08/08, 
hho-7929 -,9cdnf41lj8m205111- f466-br262324-s/cadastro.
(313) silmara adriana verissimo franco-honda/cg 125 fan ks, 
vermelha, 12/13, eeb-4941 - santa rita do passa 
quatro,9c2jc4110dr403907- jc41e1d403907-banco .(316) danilo 
jose goulart dos santos-honda/cbx 250 twister, preta, 02/03, 
deq-3710 - leme,9c2mc35003r004742- mc35e-3004742-nada 
consta.(317) evaldo junio siqueira cavalcante-honda/cg 125 fan 
ks, preta, 13/13, eeb-5067 - santa rita do passa 
quatro,9c2jc4110dr809572- jc41e1-d809572-banco .(318) caio 
leme martarelo-honda/cg 150 titan esd, verde, 04/05, dnd-5373 
- santa rita do passa quatro,9c2kc08205r805677- 
kc08e2-5805677-nada consta.(319) emerson aparecido gabriel 

9bwzzz30zkt044735, un082084, 89/89, rosangela rita da silva - 
n/c; (405232) vw/gol cl, gmk1840, franca, 9bwzzz30zjt103554, 
up434143, 88/89, ambrosio soares da silva neto - n/c; (405253) 
vw/gol cli, ceu2537, dumont, 9bwzzz377tt062371, unc146905, 
96/96, gean luidy ferreira me - n/c; (405337) vw/gol gl, cmq0718, 
ribeirao preto, 9bwzzz30zjt049936, up380933, 88/88, regina 
macedo de oliveira - n/c; (405291) vw/gol gl, cru9076, ribeirao 
preto, 9bwzzz30zlt019926, un040806, 90/90, juliana maria 
sampaio - n/c; (405085) vw/gol i plus, cgz4721, ribeirao preto, 
9bwzzz377tt200161, 348939, 96/97, rafael silveira rodolpho - 
banco votorantim s/a; (405308) vw/gol ls, cew5076, ribeirao 
preto, 9bwzzz30zdt404790, sem identificação, 82/83, ana flavia 
nociolini - n/c; (405330) vw/gol mi, ahu1778, ribeirao preto, 
9bwzzz377wp530933, afz281223, 98/98, francisco das chagas 
pereira - n/c; (405318) vw/gol mi, cfu7055, cravinhos, 
9bwzzz377vp593725, -, 97/98, marcelo izidro pereira - banco 
votorantim s/a; (405264) vw/gol mi, ckn8229, ribeirao preto, 
9bwzzz377vt054458, afz059877, 97/97, thiago rodrigues de 
camargo - n/c; (405261) vw/gol mi, cvh0290, ribeirao preto, 
9bwzzz377wp550601, afz293453, 98/99, fued cosac - n/c; 
(405267) vw/gol mi, gun5494, ribeirao preto, 
9bwzzz377vp631396, afz223042, 97/98, igor de matos andrade 
- n/c; (405314) vw/gol serie ouro, cmx9422, ribeirao preto, 
9bwca05x91p079621, sem acesso, 01/01, edison carlos bernar-
des - n/c; (381695) vw/gol special, ajw4161, ribeirao preto, 
9bwca05y41t173079, afz019023, 01/01, karen vanessa couto de 
jesus - n/c; (405211) vw/gol special, blq8667, ribeirao preto, 
9bwzzz377yp034733, afz448898, 99/00, marcelo donizeti mon-
teiro - banco bmc s.a; (405305) vw/gol special, dfp9398, jaboti-
cabal, 9bwca05yx3t080926, afz772219, 02/03, silas matheus da 
silva - banco bradesco financiamentos s.a; (381650) vw/gol 
special, dkq0031, ribeirao preto, 9bwca05y64t061839, 
asf062113, 03/04, rossi e rossi comercio de veiculos ltda - banco 
ge capital s.a.(banco cifra s.a); (405339) vw/golf, dby0191, ribei-
rao preto, 9bwcg41j9y4016229, akl705144, 00/00, raiane viana 
andrade - banco votorantim s/a; (405346) vw/golf gti, ayy0183, 
ribeirao preto, 9bwhe21j464015356, sem acesso, 06/06, madia 
prado da silva - n/c; (405069) vw/kombi furgao, btg3831, ribei-
rao preto, 9bwzzz211sp016601, sp0077401, 95/95, angela apa-
recida da silva bela - n/c; (405210) vw/logus cl, gab0009, ribei-
rao preto, 9bwzzz55zrb502156, usb040598, 94/94, rodrigo da 
silva raimundo - n/c; (405218) vw/logus gls, bnt5552, ribeirao 
preto, 9bwzzz55zpb353190, uc009238, 93/93, carlos cesar rodri-
gues de lima - banco pontual s/a - valdor faccio; (399430) vw/
parati 16v, cqo0188, ribeirao preto, 9bwzzz374wt142124, 
afr113662, 98/99, rapido d oeste ltda - n/c; (405130) vw/parati 
16v, knv0999, ribeirao preto, 9bwzzz374xt029589, sem acesso, 
98/99, elisabel aparecida da conceicao - n/c; (263962) vw/parati 
16v turbo, czh9201, jardinopolis, 9bwda05x71t084988, 752699, 
00/01, fernando francisco medeiros - bfb leasing s/a arrenda-
mento mercantil; (405121) vw/parati cl, bmq0203, ribeirao 
preto, 9bwzzz30zkp234136, un093666, 89/89, alysson junio 
costa - n/c; (405275) vw/parati ls, ciz8216, ribeirao preto, 
9bwzzz30zft052003, up000946, 85/85, ana flavia ribeiro - n/c; 
(405165) vw/passat ls, bpw4086, ribeirao preto, bt464600, 
up565466, 81/81, marli aparecida marques - n/c; (405101) vw/
passat ls, cay8351, ribeirao preto, bt470515, bw209961, 81/81, 
marcio jose chagas - n/c; (405091) vw/passat village, bmk6504, 
sao simao, 9bwzzz32zep027579, up405830, 84/84, ismar dos 
reis da silva - n/c; (304068) vw/polo 1.6, dgl9645, ribeirao preto, 
9bwhb09a83p036643, bah079688, 03/03, vanessa de almeida 
nogueira - banco do brasil s/a; (405118) vw/polo 1.6, dih4059, 
ribeirao preto, 9bwhb09a83p003853, bah036617, 02/03, isme-
ralda goncalves - banco panamericano s.a; (405247) vw/polo 
1.6, eps8614, ribeirao preto, 9bwab09n7bp009971, sem acesso, 
10/11, david alberto naranjo naranjo - banco itaucard s/a; 
(405172) vw/quantum 2000 mi, ahb6810, ribeirao preto, 
9bwzzz331vp015134, uqf017570, 97/97, aparecido da silva 
candido - n/c; (405179) vw/quantum gls, blz1001, ribeirao preto, 
9bwzzz33zhp237058, ue172229, 87/87, atividades paizagisticas 
comercio varegista de pla - n/c; (405348) vw/santana 2.0, 
dbg5964, ribeirao preto, 9bwae13x2yp024443, uqh019314, 
00/00, debora cristina pires pereira - banco votorantim s/a; 
(405226) vw/santana cd, bib3698, ribeirao preto, 
9bwzzz32zgp214527, ue067878, 85/86, ligia regis silva - n/c; 
(405217) vw/santana cl, czk0422, ribeirao preto, 
9bwzzz32zmp006862, sem identificação, 91/91, edvaldo jose 
dos santos - n/c; (405128) vw/santana cl, gnf4534, congonhal, 
9bwzzz32zkp051384, ud050213, 89/90, lucy francisca coutinho 
- n/c; (405066) vw/santana cs, bns0522, ribeirao preto, 
9bwzzz32zgp236427, ue093978, 86/86, jose maria silva filho - 
cifra s.a. cfi (csc s/a cfi); (405223) vw/santana gls, blz3773, 
ribeirao preto, 9bwzzz32zhp232561, ue165995, 87/87, romildo 
bocchi - n/c; (405072) vw/saveiro cl 1.8, bwr6123, ribeirao preto, 
9bwzzz308tp057417, ud426963, 96/96, paulo eduardo de souza 
- n/c; (405203) vw/voyage, cmq9052, ribeirao preto, 
9bwzzz30zdp075216, pbs117, 83/83, flavio degani - n/c; 
(399449) vw/voyage, cnu4753, ribeirao preto, 
9bwzzz30zep045622, bw177056, 84/84, anderson igor matos 
mesquita - n/c; (405290) vw/voyage gl, jkx2369, ribeirao preto, 
9bwzzz30zkt093259, un102965, 89/89, lucas rogerio - n/c; 
(405274) vw/voyage ls, cfg9110, ribeirao preto, 
9bwzzz30zgp412798, up074258, 85/86, laert do espirito santo 
junior - n/c; (405331) vw/voyage ls, cox7376, ribeirao preto, 
9bwzzz30zep056655, bw189146, 84/84, olga galdina de jesus - 
n/c; (405097) vw/vw fusca 1300, bhc8048, ribeirao preto, 
bj724323, bn381151, 78/78, sheila rufino da silva - n/c; (405294) 
vw/vw fusca 1300, bnt9032, sumare, bj680114, bk112551, 
78/78, j j felix veiculos me - n/c; (357019) vw/vw fusca 1300, 
cbo1601, jardinopolis, bj064247, bf132419, 74/74, lucas apare-
cido da silva oliveira - n/c; (405135) vw/vw fusca 1300, 
chm6323, arceburgo, bj114680, bj057994, 75/75, aguinaldo 
domingues correa - n/c; (405222) vw/vw fusca 1300, kaw3246, 
ribeirao preto, bj737095, bn501339, 78/78, antonio goncalves 
de paula - n/c; (356406) y/yamaha rd 125, bjv2468, araraquara, 
35n106615, 2mw-021193, 86/86, mateus de freitas barbosa - 
n/c; (356435) yamaha/cy 50 jog, chg7750, ribeirao preto, 
9c64ms000v0018892, 4ms-018892, 97/97, marcio francisco 
moraes - yamaha ad cons sc lt; (381823) yamaha/factor ybr125 
k, ffd9218, ribeirao preto, 9c6ke1520c0117856, e3g9e-117904, 
12/12, elton de jesus pinto - banco ge capital s.a.(banco cifra 
s.a); (405522) yamaha/fazer ys250, ehr6267, ribeirao preto, 
9c6kg017080116884, g347e-121110, 08/08, valmir jeronimo da 
silva - n/c; (405531) yamaha/fazer ys250, ekj9825, ribeirao preto, 
9c6kg0460b0009188, g390e-009187, 10/11, estevao santana - 
n/c; (405524) yamaha/fazer ys250, hit1741, santo andre, 
9c6kg017080091071, g347e-095530, 08/08, muriel oliveira da 
silva - n/c; (405536) yamaha/lander xtz250, bpr3989, ribeirao 
preto, 9c6kg021080016616, g355e-016676, 07/08, paulo roge-
rio panchin - n/c; (405366) yamaha/t115 crypton ed, eog3516, 
ribeirao preto, 9c6ke1400a0010041, e3f6e-010040, 10/10, leo-
nardo fernandes de oliveira - n/c; (405469) yamaha/ybr 125e, 
dcj3913, ribeirao preto, 9c6ke010020054524, e308e-059567, 
02/02, gilberto nogueira nunes - n/c; (405551) yamaha/ybr 125e, 
dlq5520, barretos, 9c6ke043040029684, e337e-051825, 04/04, 
willian da silva marques - n/c; (405490) yamaha/ybr 125e, 
ngn2893, ribeirao preto, 9c6ke091070027442, e381e-042699, 
06/07, antonio teles dos santos - n/c; (405465) yamaha/ybr 
125ed, dfb2532, ribeirao preto, 9c6ke026020004660, e308e-
057963, 02/02, kenny rogers fernandes aissum - n/c; (356263) 
yamaha/ybr 125k, dcj3820, ribeirao preto, 9c6ke013010007370, 
e314e-007198, 01/01, joao de araujo rocha - n/c; (405487) 
yamaha/ybr 125k, dcp4528, ribeirao preto, 9c6ke013010003286, 
e338e-073623, 01/01, selvina dias de oliveira - n/c; (405442) 
yamaha/ybr 125k, dkm9498, sao paulo, 9c6ke044040034991, 
e338e-034771, 03/04, mayumi martins correia - n/c; (405436) 
yamaha/ybr 125k, dle6153, ribeirao preto, 9c6ke044040051631, 
e338e-050511, 03/04, euclidia antonia de arruda prado - n/c; 
(405441) yamaha/ybr 125k, dnd2962, ribeirao preto, 
9c6ke044050076385, e338e-076136, 04/05, adriano marcelo 
magalhaes - n/c; (405431) yamaha/ybr 125k, doq2767, ribeirao 
preto, 9c6ke044050117161, e338e-114686, 05/05, juliana dos 

dbg8101, ribeirao preto, vf32cnfz9yw009430, 10fx1t-0693603, 
00/00, marisa prado da silva - n/c; (405080) i/peugeot 307 passio 
16m, dma0619, sao paulo, vf33cn6a83y019822, 10fx3z-
1875347, 03/03, andre luiz augusto herculano - n/c; (405328) i/
peugeot 307 passio 16m, hwx2667, ribeirao preto, vf33c-
n6a82y010848, sem acesso, 02/02, edmilson costa pereira - 
banco bradesco financiamentos s.a; (405360) i/peugeot 307 
sd16 pr pk, eig8480, ribeirao preto, 8ad3dn6b49g053449, sem 
acesso, 08/09, paulo henrique andrioli - banco bradesco s/a - 
juridico; (405087) i/seat cordoba glx, bse7040, ribeirao preto, 
vssnaz6kzsr001639, acc206691, 95/95, antenor da silva reis - 
banco votorantim s/a; (405207) i/seat ibiza, jfu0870, ribeirao 
preto, vssmlz6kzyr141433, akl800529, 00/00, jose francisco de 
lima - n/c; (405106) imp/fiat tipo 1.6ie, cay9495, ribeirao preto, 
zfa160000r5057073, 160e2011*9215601*, 94/95, flavio luiz 
garcia - n/c; (405102) imp/fiat tipo 1.6ie, gtd5037, jaboticabal, 
zfa160000r4991574, 160e2011*9184163*, 94/95, itanaur 
gomes - n/c; (405197) imp/fiat tipo 1.6ie, gtg1437, serrana, 
zfa160000s5105605, 160e2011*9315856*, 95/95, romario 
junio de oliveira cardoso - n/c; (405156) imp/fiat tipo 1.6ie, 
ico5195, ribeirao preto, zfa160000r5067480, 
160e2011*9238745*, 94/95, donizeti figueiredo - n/c; (405204) 
imp/ford escort gl 16v f, clm3238, ribeirao preto, 8afzzze-
ffvj084116, rkdvw64527, 97/98, jose roberto reboucas santos - 
n/c; (399382) imp/ford escort glx 16vh, cmq9075, ribeirao preto, 
8afzzzehcvj056917, rkd-vt48685, 97/98, debora batista lima de 
araujo - n/c; (405285) imp/ford escort glx 16vh, knc4752, ribei-
rao preto, 8afzzzehcwj022269, rkdwk85585, 98/98, roberto eiki 
shikata - n/c; (405157) imp/ford fiesta, bse4159, ribeirao preto, 
vs6bsxwpfswc75355, sc75355, 95/95, cia itauleasing de arr 
mercantil - n/c; (405209) imp/renault laguna 2.0, cco1328, 
vinhedo, vf1b56ckcrs141479, f3re722-c052534, 94/95, marcos 
rogerio bressan - n/c; (405181) imp/vw golf gl, bse4970, monte 
alto, wvwcg81h3sw405507, acc004167, 95/95, natieli francine 
garcia - n/c; (405114) imp/vw golf gl, huu3327, sales oliveira, 
wvwcg81h3sw475296, acc238037, 95/95, luiz fernando ribeiro 
- banco votorantim s/a; (405214) imp/vw polo clas. 1.8 mi, 
lcw3237, ribeirao preto, 8awzzz6k2xa613671, use018288, 
99/99, nilton santos xavie - n/c; (405089) jeep/renegade sport at, 
fgt5846, sao paulo, 988611152gk024871, 55267468*2849636*, 
15/16, elementar recuperacao de credito ltda me - n/c; (405462) 
jta/suzuki en125 yes, f466-br130035 - n/c; (346116) jta/suzuki 
en125 yes, bpr0605, ribeirao preto, 9cdnf41lj8m092870, f466-
br193987, 07/08, joao luis menegucci xelegati - n/c; (405508) 
jta/suzuki en125 yes, bpr4898, ribeirao preto, 9cdnf41l-
j8m105193, f466-br206310, 07/08, sebastiao rocha - n/c; 
(405412) jta/suzuki en125 yes, bqx7311, ribeirao preto, 9cdn-
f41lj7m081133, f466-br182230, 07/07, jackson dos santos 
moreira - n/c; (405480) jta/suzuki en125 yes, dpv6131, matao, 
9cdnf41lj7m028803, f466-br129842, 06/07, natividade custodio 
dos santos - n/c; (405516) jta/suzuki en125 yes, duy5350, ribei-
rao preto, 9cdnf41lj7m063963, f466-br165034, 07/07, ricardo 
batista - n/c; (405447) jta/suzuki intruder 125, eog1800, ribeirao 
preto, 9cdnf41aj9m236329, f401-br203724, 09/09, augusto 
baldim ramazini - n/c; (405426) jta/suzuki intruder 125c, 
dvq8254, bauru, 9cdnf41ac7m002510, jck7069273, 06/07, wcl 
seminovos auto pecas ltda me - n/c; (405407) jta/suzuki intruder 
125c, dvq8431, ribeirao preto, 9cdnf41ac7m002636, f401-
br132396, 06/07, juliano de oliveira - n/c; (405364) kawasaki/
ninja 250r, ffd9824, ribeirao preto, 96pexbk17cfs00746, 
ex250kes11262, 12/12, moacyr candido - n/c; (405523) kawa-
saki/ninja 300, fmj4770, ribeirao preto, 96pexha16dfs02803, 
ex300aes03171, 13/13, antony correa aguena - ancora adm de 
consorcios sc ltda; (405395) mobilete, 9c9xsrw15cgeb7135, 
1p39fma*15080495* - n/c; (405279) peugeot/206 14 presenc, 
dqd0043, ribeirao preto, 9362akfw95b014947, 10dbs1-
0001907, 04/05, ronaldo da cruz barros - n/c; (405297) renault/
clio aut 1.0 h, dhk5001, ribeirao preto, 93ybb0y053j424925, -, 
03/03, astail augusto de oliveira - banco votorantim s/a; 
(405256) renault/clio rn 1.6, gxu5435, ribeirao preto, 
93ybb0015yj118698, h7ma702-d669366, 00/00, valci mendes 
da silva - n/c; (405402) sousa/as 110, gcc9490, ribeirao preto, 
98kas110efm000159, lf1p52fmh*cd000716*, 15/15, murilo 
rodrigues machado - n/c; (405373) sundown/web 100 evo, 
ehy3431, ribeirao preto, 94j1xpbk89m024789, jbk8108700, 
08/09, jose cardoso da mota - n/c; (405338) toyota/corolla gli18 
cvt, ffu7362, sao paulo, 9brblwhe2h0103993, sem acesso, 17/17, 
car rental systems do brasil locacao de veiculos l - n/c; (405359) 
toyota/corolla xei18flex, eiz3723, ribeirao preto, 9brb-
b48e995058188, sem acesso, 09/09, wilson gameiro - n/c; 
(405248) toyota/corolla xei18flex, eiz6387, ribeirao preto, 9brb-
b48e995064783, 4860742-1zz, 09/09, neumar silva me - banco 
bradesco financiamentos s.a; (346326) vw/brasilia, bld1906, 
ribeirao preto, ba687861, sem identificação, 79/79, jose luiz 
pereira da silva - n/c; (405068) vw/brasilia, cew7335, batatais, 
ba627221, bn044660, 78/78, sonia regina de castro gomes - n/c; 
(405319) vw/brasilia, cvh7462, ribeirao preto, ba071723, 
ba073747, 74/74, jorge augusto neves - n/c; (405313) vw/fox 
1.0, cza9668, ribeirao preto, 9bwka05z364132481, bnx043846, 
06/06, leonardo luiz pinto da silva - banco itaucard s/a; (405245) 
vw/gol 1.0, dcz1909, ribeirao preto, 9bwca05x94t154717, 
azn176564, 04/04, rosileide alves dos santos - banco votorantim 
s/a; (405231) vw/gol 1.0, dgl8905, ribeirao preto, 
9bwca05x03t133513, azn039593, 03/03, danilo aparecida da 
silva - n/c; (405340) vw/gol 1.0, dtx4182, cassia dos coqueiros, 
9bwca05w37p091876, bnw244862, 07/07, jose carlos carvalho 
pontes - n/c; (381566) vw/gol 1.0, dxb9790, ribeirao preto, 
9bwca05wx7p060527, sem acesso, 07/07, jose roberto rodrigues 
- n/c; (357038) vw/gol 1.0, eah2680, ribeirao preto, 9bwca-
05w28p112511, bnw415249, 08/08, paulo rogerio da silva - 
banco panamericano s.a; (405171) vw/gol 1.0, nfv1483, brodo-
wski, 9bwca05xx5p113748, bty011228, 05/05, mauro pereira de 
oliveira - banco votorantim s/a; (405257) vw/gol 1.0 giv, 
bdr7028, ribeirao preto, 9bwaa05w59t133322, ccp100722, 
08/09, mario lucio ferlim - n/c; (331280) vw/gol 1.0 giv, 
dwe4524, cajuru, 9bwaa05w59t055964, ccp061071, 08/09, hel-
der johny vilela - n/c; (405104) vw/gol 1.0 giv, eqb0386, bauru, 
9bwaa05w5ap094681, ccp187997, 10/10, alaor da silva junior 
- banco panamericano s.a; (405259) vw/gol 1.6, elz6925, ribei-
rao preto, 9bwab05u0ap032052, sem acesso, 09/10, rosenei dos 
santos arcenio - n/c; (405361) vw/gol 1.6 rallye, dko8052, santa 
rosa de viterbo, 9bwab45u0dp039966, sem acesso, 12/13, trans-
valco transportes ltda - n/c; (405334) vw/gol 1000, bvc2705, 
ribeirao preto, 9bwzzz30zsp120348, sem acesso, 95/96, gabriel 
fernando burger - n/c; (405224) vw/gol 16v, cox9570, ribeirao 
preto, 9bwzzz373wt083468, sem acesso, 98/99, carla regina 
sgobbi - real leasing sa arrend mercantil(santander leasing arr 
mercantil); (405174) vw/gol 16v, cvh8528, ribeirao preto, 
9bwzzz373wt151215, sem acesso, 98/99, hosana aparecida 
hussar torrezan pinho - n/c; (405092) vw/gol 16v, cxf4602, ribei-
rao preto, 9bwzzz373xp039911, sem acesso, 99/99, fabio da 
silva - n/c; (405289) vw/gol 16v, cyi0718, ribeirao preto, 
9bwzzz373yt080659, sem acesso, 99/00, lucelia das gracas 
duarte - n/c; (405302) vw/gol 16v plus, clf6517, ribeirao preto, 
9bwzzz377vt219145, sem acesso, 97/98, antonio marco da silva 
- n/c; (405254) vw/gol 16v plus, dcb3190, ribeirao preto, 9bwca-
05xx1t125898, sem acesso, 01/01, michel santana da cruz - 
omni s/a cfi; (405260) vw/gol 16v plus, dck1094, ribeirao preto, 
9bwca05x21p101135, sem acesso, 01/01, cristiane silva da 
franca - banco ge capital s.a.(banco cifra s.a); (405227) vw/gol 
16v plus, gry4701, ribeirao preto, 9bwzzz377vt251053, sem 
acesso, 97/98, lilian fernandes franca - n/c; (405188) vw/gol 16v 
power, dcb8314, ribeirao preto, 9bwca05x12p019401, 
azp019629, 01/02, marcelo cheruti de miranda - n/c; (405304) 
vw/gol 16v power, dfn6560, ribeirao preto, 9bwca05x12p023285, 
azp020511, 01/02, sandro roberto pimenta neves - n/c; (405140) 
vw/gol cl, bnm4676, ribeirao preto, 9bwzzz30zpt145614, 
sp0077086, 93/94, jeam pereira vilella - n/c; (405119) vw/gol cl, 
cew7820, ribeirao preto, 9bwzzz30zkt112377, up571501, 89/89, 
talita aparecida da costa freire - n/c; (405237) vw/gol cl, ciz9932, 
ribeirao preto, 9bwzzz30zlt040411, sp0135733, 90/90, flavio da 
cruz - n/c; (405168) vw/gol cl, cpf9234, ribeirao preto, 

cg 125 titan ks, dcp2849, ribeirao preto, 9c2jc30101r052352, 
jc30e1-1052352, 00/01, junio vinicius marques ribeiro - n/c; 
(405432) honda/cg 125 titan ks, dcp3541, ribeirao preto, 
9c2jc30101r093749, jc30e1-1093749, 01/01, waldinei dos san-
tos ramos - n/c; (405463) honda/cg 125 titan ks, dcp4117, 
ribeirao preto, 9c2jc30101r141385, jc30e1-1141385, 01/01, 
marcelo pimentel sabino - n/c; (405443) honda/cg 125 titan ks, 
dcp4800, ribeirao preto, 9c2jc30101r210705, jc30e1-1210705, 
01/01, danielle yasmin da silva oliveira - n/c; (356458) honda/cg 
125 titan ks, dep1191, ribeirao preto, 9c2jc30103r186866, 
jc30e1-3186866, 03/03, marlene vieira da costa - n/c; (405518) 
honda/cg 125 titan ks, dhn4930, ribeirao preto, 
9c2jc30103r205341, jc30e1-3205341, 03/03, arcenio paulo de 
lima - n/c; (405477) honda/cg 125 titan ks, dle6553, ribeirao 
preto, 9c2jc30104r031886, jc30e1-4031886, 03/04, ademir ene-
dino da silva - n/c; (405473) honda/cg 125 titan ks, dle7033, 
ribeirao preto, 9c2jc30104r091680, jc30e1-4091680, 04/04, 
severino ramos dos santos - n/c; (405430) honda/cg 125 titan 
kse, dhn7315, ribeirao preto, 9c2jc30214r600041, jc30e2-
4600041, 03/04, wesley antonio da silva - n/c; (405425) honda/
cg 125 titan kse, dhn7537, ribeirao preto, 9c2jc30214r606172, 
jc30e2-4606172, 03/04, narcelo cruz - n/c; (405446) honda/cg 
125 titan kse, hbp4006, ribeirao preto, 9c2jc30214r615435, 
jc30e2-4615435, 03/04, s l de mello e souza me - n/c; (405494) 
honda/cg 150 fan esi, ecr2416, ribeirao preto, 9c2kc-
1670br569879, kc16e7-b569879, 11/11, belchior antonio ber-
nardo - n/c; (356311) honda/cg 150 fan esi, ekj7954, ribeirao 
preto, 9c2kc1550ar091571, kc15e5-a091571, 10/10, ludmila 
nara de oliveira tiago - n/c; (405460) honda/cg 150 fan esi, 
eog3793, ribeirao preto, 9c2kc1670br303779, kc16e7-b303779, 
10/11, luiz eduardo alves teixeira - n/c; (405437) honda/cg 150 
fan esi, ffd9396, ribeirao preto, 9c2kc1670cr615872, kc16e7-
-c615872, 12/12, bruno cesar p carneiro - n/c; (405520) honda/
cg 150 titan es, djx0651, ribeirao preto, 9c2kc08504r007662, 
kc08e5-4007662, 04/04, laura dos santos ferreira - n/c; (405504) 
honda/cg 150 titan es, hbe5665, serrana, 9c2kc08505r001986, 
kc08e5-5001986, 04/05, ricardo campos e silva - n/c; (405498) 
honda/cg 150 titan esd, dld1422, ribeirao preto, 
9c2kc08204r800217, kc08e2-4800217, 04/04, mario emiliano 
misao stella - n/c; (405476) honda/cg 150 titan esd, dle9057, 
ribeirao preto, 9c2kc08204r806802, kc08e2-4806802, 04/04, 
ednalda silva de souza - n/c; (283173) honda/cg 150 titan esd, 
dle9723, ribeirao preto, 9c2kc08204r806346, kc08e2-4806346, 
04/04, silas soares do nascimento - n/c; (405478) honda/cg 150 
titan esd, dli6871, ribeirao preto, 9c2kc08205r801565, kc08e2-
5801565, 04/05, william rodrigo gomes de moura - n/c; (405493) 
honda/cg 150 titan esd, dnd2174, ribeirao preto, 
9c2kc08205r804408, kc08e2-5804408, 04/05, jose augusto 
soares dias - n/c; (405428) honda/cg 150 titan esd, dpo4804, 
ribeirao preto, 9c2kc08206r810222, kc08e2-6810222, 05/06, 
donizete muniz de farias - n/c; (405421) honda/cg 150 titan esd, 
dyl6696, ribeirao preto, 9c2kc08207r050677, kc08e2-7050677, 
07/07, igor lopes - n/c; (405505) honda/cg 150 titan esd, 
esx3823, ribeirao preto, 9c2kc1650br519464, kc16e5-b519464, 
11/11, keltry salieri veraguas - n/c; (405466) honda/cg 150 titan 
esd, esx4141, ribeirao preto, 9c2kc1650br546331, kc16e5-
-b546331, 11/11, maria aparecida machado ribeiro - banco 
panamericano s.a; (405435) honda/cg 150 titan esd, nmn6152, 
cravinhos, 9c2kc1650cr526959, kc16e5-c526959, 12/12, fabiano 
de lima henrique - n/c; (405368) honda/cg 150 titan ex, esx7018, 
ribeirao preto, 9c2kc1660cr512403, kc16e6-c512403, 11/12, 
terezinha caloi pais - banco itaucard s/a; (405464) honda/cg 150 
titan ex, frl8382, ribeirao preto, 9c2kc1660er023699, kc16e6-
-e023699, 14/14, henrique eduardo louredo monteiro - n/c; 
(405502) honda/cg 150 titan ks, bfz4172, bebedouro, 
9c2kc08105r878166, kc08e1-5878166, 05/05, cesar augusto 
fernandes gouvea - n/c; (405484) honda/cg 150 titan ks, 
bpr1214, ribeirao preto, 9c2kc08108r023346, sem identificação, 
07/08, robson luis dos santos correa - n/c; (405420) honda/cg 
150 titan ks, cdp0019, ribeirao preto, 9c2kc08108r211874, 
kc08e1-8211874, 08/08, diego barboza luca - n/c; (405503) 
honda/cg 150 titan ks, djw6397, ribeirao preto, 
9c2kc08105r806830, kc08e1-5806830, 04/05, augusto cesar 
jeronimo machado - n/c; (405496) honda/cg 150 titan ks, 
dlx6778, ribeirao preto, 9c2kc08105r800021, kc08e1-5800021, 
04/05, luiz eduardo macedo da silva - n/c; (405422) honda/cg 
150 titan ks, dnd4189, jardinopolis, 9c2kc08105r843510, 
kc08e1-5843510, 05/05, tacio gama da silva - n/c; (405489) 
honda/cg 150 titan ks, doz8469, ribeirao preto, 
9c2kc08106r835772, kc08e1-6835772, 05/06, wesley aparecido 
antunes de deus - n/c; (405472) honda/cg 150 titan ks, dyl7177, 
ribeirao preto, 9c2kc08107r203527, kc08e1-7203527, 07/07, 
monica cristina felipe de lima - n/c; (405427) honda/cg150 fan 
esdi, eso7116, ribeirao preto, 9c2kc1680br322819, kc16e8-
-b322819, 11/11, bruno ricardo martins de freitas branco - n/c; 
(405444) honda/cg150 fan esdi, eso8053, ribeirao preto, 9c2kc-
1680br327487, kc16e8-b327487, 11/11, paulo teodoro de arau-
jo - n/c; (405413) honda/cg150 fan esdi, esx9433, ribeirao preto, 
9c2kc1680cr435900, kc16e8-c435900, 12/12, fabiano roberto 
caetano - n/c; (405514) honda/cg150 fan esdi, fde7371, ribeirao 
preto, 9c2kc1680cr460066, kc16e8-c460066, 12/12, gabriel 
marques rugno - n/c; (405440) honda/cg150 fan esdi, fdy9387, 
ribeirao preto, 9c2kc1680cr466611, kc16e8-c466611, 12/12, 
everaldo mota da conceicao - n/c; (405497) honda/cg150 fan 
esdi, ffd7904, ribeirao preto, 9c2kc1680cr311207, kc16e8-
-c311207, 12/12, cristino aparecido honorio - banco votorantim 
s/a; (405453) honda/cg150 fan esdi, fyc7460, ribeirao preto, 
9c2kc1680fr565549, kc16e8-f565549, 15/15, jonathan rodrigo 
da cruz - banco panamericano s.a; (405495) honda/cg150 titan 
mix ex, ehq4116, ribeirao preto, 9c2kc1640ar009610, kc16e4-
-a009610, 09/10, alecsandro alves de oliveira - n/c; (356195) 
honda/cg150 titan mix ks, ehy3077, ribeirao preto, 
9c2kc16109r000160, kc16e1-9000160, 09/09, cristina oliva da 
costa netto lima - n/c; (399062) honda/cg150 titan mix ks, 
eos0257, sumare, 9c2kc1610ar058567, kc16e1-a058567, 10/10, 
valmiro mariano da silva neto - n/c; (405483) honda/cg150 titan 
mixesd, ehy3418, ribeirao preto, 9c2kc16309r021156, kc16e3-
9021156, 09/09, elizabeti aparecida verdinelli daniel - n/c; 
(405541) honda/nx 400i falcon, ffb5199, ribeirao preto, 
9c2nd1010dr302731, nd10e1-d302731, 12/13, paulo sergio 
buetto - n/c; (399069) honda/nx4 falcon, cty3742, ribeirao preto, 
9c2nd0700yr004713, nd07e-y004713, 00/00, adalberto da silva 
botelho - n/c; (405526) honda/nx4 falcon, deo0833, sao paulo, 
9c2nd07004r012113, nd07e-4012113, 04/04, priscila daniela 
dos santos - n/c; (405539) honda/nx4 falcon, gye8277, ribeirao 
preto, 9c2nd07001r008095, nd07e-1008095, 01/01, jefferson 
elias braz - n/c; (405512) honda/nxr150 bros esd, esx4927, 
ribeirao preto, 9c2kd0540cr501734, kd05e4-c501734, 11/12, 
gildon alves dos santos - banco votorantim s/a; (405084) hyun-
dai/hb20 1.0m 1.0 m, oed3282, ribeirao preto, 9bhbg51ca-
dp067109, f3la-du034793, 13/13, francisco carlos wagner 
gomes - n/c; (405194) i/chevrolet classic, klk2609, olinda, 
8agsa1910ar119706, s85021452, 09/10, rede credito do brasil 
eireli me - n/c; (357196) i/ford fiesta street, dgl3250, ribeirao 
preto, 3facp04a12m114879, sem acesso, 02/02, katia del tedes-
co ferreira - n/c; (405303) i/ford fiesta street 1.6, dgl1026, ribei-
rao preto, 3fabp05c42m107727, sem acesso, 01/02, jose jair rigo 
- n/c; (405269) i/gm classic life, dxr5200, ribeirao preto, 
8agsa19908r103077, l95015946, 07/08, fernando aparecido sil-
verio silva - bv leasing - arrendamento mercantil s/a; (405268) i/
gm classic life, eap1188, ribeirao preto, 8agsa19908r140600, 
p65009877, 07/08, helena goncalves anselmo silva - banco 
votorantim s/a; (405189) i/gm corsa super w, czh5768, ribeirao 
preto, 8agsd3540yr131779, cj5008852, 00/00, monica aline 
sanches fernandes - n/c; (405557) i/hyundai h100 gls, cpi7949, 
ribeirao preto, kmjrd37bp1k499383, sem acesso, 01/01, luiz 
antonio soares de oliveira - n/c; (405363) i/m.benz c 200 k, 
edv7001, ribeirao preto, wddgf41w29a196186, sem acesso, 
08/09, leilani cristina ramos magri - n/c; (405110) i/peugeot 206 
selection, dkb3827, ribeirao preto, 8ad2c7lz93w027336, 
7lz10tr01-q0044077, 03/03, rossi e rossi comercio de veiculos 
ltda - banco votorantim s/a; (405263) i/peugeot 206 soleil, 
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 FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE

 Comunicado
Despachos do Corregedor, de 26-09-2017
Processo Administrativo Disciplinar n. 1108/17
Processado (a): J.A.V.F. – RE. 35.561-2
Deliberação
Por meio da presente e nos moldes do art. 20 e ss, da 

Portaria Normativa 253/13, Notifica-se Jose Alexandre Vianna 
Feher – RE. 325612, que está sendo processado(a), conforme 
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR n. 1108/2017, em 
trâmite nesta Corregedoria Geral.

Contudo, verificou-se que estão presentes os requisitos dis-
postos no artigo 22, da Portaria Normativa 253/13, o qual pos-
sibilita que lhe seja proposta a suspensão do presente processo.

Desta forma, V.Sa. terá o prazo de 10 dias, a contar do 
primeiro dia útil seguinte ao recebimento da presente, para 
apresentar, se desejar, Defesa Prévia, bem como, no mesmo 
interregno, oferecer rol de testemunhas com endereço completo 
destas, não podendo ultrapassar o número máximo de 3 (três), 
sob pena de preclusão. Também poderá, se assim lhe convier, 
fazer-se acompanhar por advogado, bem como ser por ele 
representado(a) nos atos processuais.

O acesso aos autos do Processo Administrativo Disciplinar 
em epígrafe poderá ser feito pessoalmente na Corregedoria-
-Geral, podendo, se assim desejar, obter cópias impressas, 
desde que recolhido o valor nos termos da Portaria Normativa 
203/2011 e do Comunicado CG n. 02/2017.

Poderá também, nos termos do Comunicado CG n. 01/2015, 
ter o processado acesso às cópias digitalizadas após a solicita-
ção pelo sítio institucional da Fundação CASA-SP ERP \http://
www.fundacaocasa.sp.gov.br/erp>, de acesso exclusivo e pesso-
al do servidor ou de seu procurador devidamente nomeado com 
procuração juntada aos autos físicos do Processo Administrativo.

Por isso, tendo sido neste momento regularmente intimado, 
no caso de não comparecimento injustificado, os atos do presen-
te Processo correrão à sua revelia.

Processo Administrativo Disciplinar n. 1211/17
Processado (a): E.O.S. – RE. 27.091-0
Deliberação
Por meio da presente e nos moldes do art. 20 e ss, da Porta-

ria Normativa 253/13, Notifica-se Esequias de Oliveira Silva – RE. 
270910, que está sendo processado(a), conforme PROCESSO 
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR n. 1211/2017, em trâmite nesta 
Corregedoria Geral.

Contudo, verificou-se que estão presentes os requisitos dis-
postos no artigo 22, da Portaria Normativa 253/13, o qual pos-
sibilita que lhe seja proposta a suspensão do presente processo.

Desta forma, V.Sa. terá o prazo de 10 dias, a contar do 
primeiro dia útil seguinte ao recebimento da presente, para 
apresentar, se desejar, Defesa Prévia, bem como, no mesmo 
interregno, oferecer rol de testemunhas com endereço completo 
destas, não podendo ultrapassar o número máximo de 3 (três), 
sob pena de preclusão. Também poderá, se assim lhe convier, 
fazer-se acompanhar por advogado, bem como ser por ele 
representado(a) nos atos processuais.

O acesso aos autos do Processo Administrativo Disciplinar 
em epígrafe poderá ser feito pessoalmente na Corregedoria-
-Geral, podendo, se assim desejar, obter cópias impressas, 
desde que recolhido o valor nos termos da Portaria Normativa 
203/2011 e do Comunicado CG n. 02/2017.

Poderá também, nos termos do Comunicado CG n. 01/2015, 
ter o processado acesso às cópias digitalizadas após a solicita-
ção pelo sítio institucional da Fundação CASA-SP ERP \http://
www.fundacaocasa.sp.gov.br/erp>, de acesso exclusivo e pesso-
al do servidor ou de seu procurador devidamente nomeado com 
procuração juntada aos autos físicos do Processo Administrativo.

Por isso, tendo sido neste momento regularmente intimado, 
no caso de não comparecimento injustificado, os atos do presen-
te Processo correrão à sua revelia.

Processo Administrativo Disciplinar n. 1130/17
Processado (a): B.A.S. – RE. 41.985-0
Deliberação
Por meio da presente e nos moldes do art. 20 e ss, da Porta-

ria Normativa 253/13, Notifica-se Braulio Antonio da Silva – RE. 
419850, que está sendo processado(a), conforme PROCESSO 
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR n. 1130/2017, em trâmite nesta 
Corregedoria Geral.

Contudo, verificou-se que estão presentes os requisitos dis-
postos no artigo 22, da Portaria Normativa 253/13, o qual pos-
sibilita que lhe seja proposta a suspensão do presente processo.

Desta forma, V.Sa. terá o prazo de 10 dias, a contar do 
primeiro dia útil seguinte ao recebimento da presente, para 
apresentar, se desejar, Defesa Prévia, bem como, no mesmo 
interregno, oferecer rol de testemunhas com endereço completo 
destas, não podendo ultrapassar o número máximo de 3 (três), 
sob pena de preclusão. Também poderá, se assim lhe convier, 
fazer-se acompanhar por advogado, bem como ser por ele 
representado(a) nos atos processuais.

O acesso aos autos do Processo Administrativo Disciplinar 
em epígrafe poderá ser feito pessoalmente na Corregedoria-
-Geral, podendo, se assim desejar, obter cópias impressas, 
desde que recolhido o valor nos termos da Portaria Normativa 
203/2011 e do Comunicado CG n. 02/2017.

Poderá também, nos termos do Comunicado CG n. 01/2015, 
ter o processado acesso às cópias digitalizadas após a solicita-
ção pelo sítio institucional da Fundação CASA-SP ERP \http://
www.fundacaocasa.sp.gov.br/erp>, de acesso exclusivo e pesso-
al do servidor ou de seu procurador devidamente nomeado com 
procuração juntada aos autos físicos do Processo Administrativo.

Por isso, tendo sido neste momento regularmente intimado, 
no caso de não comparecimento injustificado, os atos do presen-
te Processo correrão à sua revelia.

Processo Administrativo Disciplinar n. 1202/17
Processado (a): F.P.S. – RE. 42.918-1
Deliberação
Por meio da presente e nos moldes do art. 20 e ss, da 

Portaria Normativa 253/13, Notifica-se Fernando Pereira dos 
Santos – RE. 429181, que está sendo processado(a), conforme 
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR n. 1202/2017, em 
trâmite nesta Corregedoria Geral.

Contudo, verificou-se que estão presentes os requisitos dis-
postos no artigo 22, da Portaria Normativa 253/13, o qual pos-
sibilita que lhe seja proposta a suspensão do presente processo.

Desta forma, V.Sa. terá o prazo de 10 dias, a contar do 
primeiro dia útil seguinte ao recebimento da presente, para 
apresentar, se desejar, Defesa Prévia, bem como, no mesmo 
interregno, oferecer rol de testemunhas com endereço completo 
destas, não podendo ultrapassar o número máximo de 3 (três), 
sob pena de preclusão. Também poderá, se assim lhe convier, 
fazer-se acompanhar por advogado, bem como ser por ele 
representado(a) nos atos processuais.

O acesso aos autos do Processo Administrativo Disciplinar 
em epígrafe poderá ser feito pessoalmente na Corregedoria-
-Geral, podendo, se assim desejar, obter cópias impressas, 
desde que recolhido o valor nos termos da Portaria Normativa 
203/2011 e do Comunicado CG n. 02/2017.

Poderá também, nos termos do Comunicado CG n. 01/2015, 
ter o processado acesso às cópias digitalizadas após a solicita-
ção pelo sítio institucional da Fundação CASA-SP ERP \http://
www.fundacaocasa.sp.gov.br/erp>, de acesso exclusivo e pesso-
al do servidor ou de seu procurador devidamente nomeado com 
procuração juntada aos autos físicos do Processo Administrativo.

Por isso, tendo sido neste momento regularmente intimado, 
no caso de não comparecimento injustificado, os atos do presen-
te Processo correrão à sua revelia.

Processo Administrativo Disciplinar n. 1110/17
Processado (a): L.A.B. – RE. 26.135-0

processo, serão feitas por meio de publicação no Diário Oficial 
do Estado de São Paulo, Poder Executivo, seção I.

A Diretoria Executiva da Fundação de Proteção e Defesa do 
Consumidor, por meio da Assessoria de Controle e Processos, faz 
saber, nos termos do art. 34, parágrafo único da Lei Estadual 
10.177, de 30-12-98 (D.O, Seção I, de 31-12-98), que, aos 31 dias 
do mês de maio do ano de 2017, foi lavrado o Auto de Infração 
30070 D8 e instaurado procedimento sancionatório 3743/2017 
em face de Fama Auto Posto Fernandópolis Ltda, inscrito(a) 
no CNPJ/CPF sob o 13.354.480/0001-30, tendo em vista que 
a empresa cometeu as seguintes irregularidades: Conforme 
Auto de Constatação 15656, série D7, lavrado em 21-03-2017, 
o estabelecimento acima qualificado, no momento do ato 
fiscalizatório ostentava a bandeira “ALE”, vinculada à Alesat 
Combustíveis S/A, por meio de layout, bombas abastecedoras 
e uniformes, no entanto, comercializava etanol hidratado de 
marca diversa da bandeira ostentada, conforme a cópia da nota 
fiscal 000.102.964, série 001, e registro fotográfico realizado no 
local, cujas fotos foram anexadas ao presente. O conjunto dessas 
características possuem a capacidade de induzir o consumidor 
a erro no tocante aos serviços e produtos comercializados pelo 
estabelecimento, infringindo assim, o §1, do artigo 37, da Lei 
8.078/90 – Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Por 
tal conduta, fica o autuado sujeito a sanção prevista nos art. 
56, I e 57 da Lei 8.078/90, sem prejuizo das demais sanções 
previstas no art. 56 da referida Lei. A pena poderá ser atenuada 
ou agravada, conforme o previsto no artigo 34 da Portaria Nor-
mativa Procon 45, de 12-05-2015. O Autuado poderá, no prazo 
de 15 dias contados a partir do quinto dia útil subsequente à 
publicação deste edital, oferecer defesa e/ou impugnação ao 
valor da receita estimada dirigidas à Diretoria de Programas 
Especiais da Fundação Procon – SP, situada à rua Barra Funda, 
930, 4º andar, sala 406, Barra Funda, São Paulo/SP, CEP 01152-
000, conforme art. 63, III, da Lei Estadual 10.177, de 30-12-98, 
e Portaria Normativa Procon 45/15. Para impugnar a receita 
bruta estimada, o Autuado deverá apresentar documento que 
comprove sua receita mensal bruta nos termos do art. 32, § 1º, 
da Portaria Normativa Procon 45/15. Efetuando o pagamento 
da multa no prazo de 15 dias contados a partir do quinto dia 
subsequente à publicação deste edital (conforme art. 35, “a” 
e “b, respectivamente, da Portaria Normativa Procon 45/15), 
haverá redução de 30% do valor, caso ocorra o pagamento à 
vista ou 20%, caso ocorra o pagamento parcelado, no prazo de 
vencimento do primeiro boleto bancário, obedecidos os limites e 
condições estabelecidos pelo art. 39, § 1º e 2º da referida Porta-
ria. As intimações de despachos e decisões, durante e ao final do 
processo, serão feitas por meio de publicação no Diário Oficial 
do Estado de São Paulo, Poder Executivo, seção I.

A Diretoria Executiva da Fundação de Proteção e Defesa do 
Consumidor, por meio da Assessoria de Controle e Processos, faz 
saber, nos termos do art. 34, parágrafo único da Lei Estadual 
10.177, de 30-12-98 (D.O, Seção I, de 31-12-98), que, aos 29 dias 
do mês de maio do ano de 2017, foi lavrado o Auto de Infração 
30447 D8 e instaurado procedimento sancionatório 3783/2017 
em face de Mooca Comercio de Livros e Informática Ltda. - EPP, 
inscrito(a) no CNPJ/CPF sob o 08.486.121/0001-05, tendo em 
vista que a empresa cometeu as seguintes irregularidades: 
Conforme as reclamações registradas na Fundação Procon 
sob os 0615-068.700-4, 0615-061.032-1 e 0215-107.057-3 e 
documentos anexos às reclamações a empresa acima qualifi-
cada cometeu as seguintes irregularidades: 1) A autuada acima 
qualificada deixou de prestar aos consumidores os serviços 
contratados, infringindo o artigo 48 da Lei Federal no 8078/90, 
quando encerrou suas atividades no endereço da contratação, 
sem a entrega dos certificados aos consumidores ou as aulas 
contratadas. 2) A autuada condicionou à prestação de serviços 
curso de Inglês ofertado aos seus consumidores à aquisição de 
livros (material didático/coleção de livros), infringindo, dessa 
forma, o art. 39, "I", da Lei 8.078/90 - Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor. 3) Ao exigir no distrato celebrado que 
as consumidoras arquem com o custo dos livros e do mate-
rial didático adquiridos somente para acompanhar o curso, 
considerando inclusive que a rescisão se deu por imposição 
do fornecedor (que encerrou suas atividades) e sem qualquer 
indenização aos consumidores, a autuada exige do consumidor 
vantagem manifestamente excessiva, conduta que constitui 
infração ao art. 39, V a Lei 8.078/90 - Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor. Por tal conduta, fica o autuado sujeito 
à sanção prevista nos artigos 56, inciso I e 57 da Lei Federal 
8.078/90 - Código de Proteção e Defesa do Consumidor, sem 
prejuízo das demais sanções previstas no artigo 56 da referida 
Lei. A pena poderá ser atenuada ou agravada, conforme previsto 
no artigo 34 da Portaria Normativa Procon 45, de 12-05-2015. O 
Autuado poderá, no prazo de 15 dias contados a partir do quinto 
dia útil subsequente à publicação deste edital, oferecer defesa e/
ou impugnação ao valor da receita estimada dirigidas à Diretoria 
de Programas Especiais da Fundação Procon – SP, situada à rua 
Barra Funda, 930, 4º andar, sala 406, Barra Funda, São Paulo/SP, 
CEP 01152-000, conforme art. 63, III, da Lei Estadual 10.177, de 
30-12-98, e Portaria Normativa Procon 45/15. Para impugnar a 
receita bruta estimada, o Autuado deverá apresentar documento 
que comprove sua receita mensal bruta nos termos do art. 32, § 
1º, da Portaria Normativa Procon 45/15. Efetuando o pagamento 
da multa no prazo de 15 dias contados a partir do quinto dia 
subsequente à publicação deste edital (conforme art. 35, “a” 
e “b, respectivamente, da Portaria Normativa Procon 45/15), 
haverá redução de 30% do valor, caso ocorra o pagamento à 
vista ou 20%, caso ocorra o pagamento parcelado, no prazo de 
vencimento do primeiro boleto bancário, obedecidos os limites e 
condições estabelecidos pelo art. 39, § 1º e 2º da referida Porta-
ria. As intimações de despachos e decisões, durante e ao final do 
processo, serão feitas por meio de publicação no Diário Oficial 
do Estado de São Paulo, Poder Executivo, seção I.

A Diretoria Executiva da Fundação de Proteção e Defesa do 
Consumidor, por meio da Assessoria de Controle e Processos, faz 
saber, nos termos do art. 34, parágrafo único da Lei Estadual 
10.177, de 30-12-98 (D.O, Seção I, de 31-12-98), que, aos 07 dias 
do mês de junho do ano de 2017, foi lavrado o Auto de Infração 
30472 D8 e instaurado procedimento sancionatório 4338/2017 
em face de Rinaldo Fonseca da Rocha 02254211358, inscrito(a) 
no CNPJ/CPF sob o 18.948.908/0001-97, tendo em vista que 
a empresa cometeu as seguintes irregularidades: Conforme 
reclamações registradas nesta Fundação Procon sob os nºs: 
0315-360.664-8, 0315-363.434-8 e documentos correlatos, a 
empresa acima qualificada deixou de apresentar aos consumi-
dores documento de cobrança de débitos com informação sobre 
endereço e o número de inscrição no Cadastro Nacional de Pes-
soa Jurídica - CNPJ, infringindo, assim, o art. 42-A, da Lei Federal 
8.078/90 - Código de Proteção e Defesa do Consumidor (artigo 
acrescentado pela Lei 12.039, de 01-10-2009). Por tal conduta, 
fica a autuada sujeita a sanção prevista nos art. 56, I e 57 da Lei 
8.078/90, sem prejuízo das demais sanções previstas no art. 56 
da referida Lei. A pena poderá ser atenuada ou agravada, con-
forme o previsto no artigo 34 da Portaria Normativa Procon 45, 
de 12-05-2015. O Autuado poderá, no prazo de 15 dias contados 
a partir do quinto dia útil subsequente à publicação deste edital, 
oferecer defesa e/ou impugnação ao valor da receita estimada 
dirigidas à Diretoria de Programas Especiais da Fundação Procon 
– SP, situada à rua Barra Funda, 930, 4º andar, sala 406, Barra 
Funda, São Paulo/SP, CEP 01152-000, conforme art. 63, III, da 
Lei Estadual 10.177, de 30-12-98, e Portaria Normativa Procon 
45/15. Para impugnar a receita bruta estimada, o Autuado 
deverá apresentar documento que comprove sua receita mensal 
bruta nos termos do art. 32, § 1º, da Portaria Normativa Procon 
45/15. Efetuando o pagamento da multa no prazo de 15 dias 
contados a partir do quinto dia subsequente à publicação deste 
edital (conforme art. 35, “a” e “b, respectivamente, da Portaria 
Normativa Procon 45/15), haverá redução de 30% do valor, caso 
ocorra o pagamento à vista ou 20%, caso ocorra o pagamento 
parcelado, no prazo de vencimento do primeiro boleto bancário, 
obedecidos os limites e condições estabelecidos pelo art. 39, 
§ 1º e 2º da referida Portaria. As intimações de despachos e 
decisões, durante e ao final do processo, serão feitas por meio 
de publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo, Poder 
Executivo, seção I.

ANEXO II
Relação de Documentos
a) ter, na data da contratação, os requisitos exigidos para o 

cargo, previstos na inscrição;
b) firmar declaração de que não acumula remuneração pro-

veniente de cargos públicos, conforme previsto na Constituição 
Federal de 1988;

c) Cédula de Identidade (cópia autenticada ou original com 
cópia simples);

d) CPF (cópia autenticada ou original com cópia simples);
e) Título Eleitoral com comprovante de votação do último 

pleito (cópia autenticada ou original com cópia simples);
f) Cartão ou comprovante de inscrição PIS/PASEP (cópia 

autenticada ou original com cópia simples);
g) Certidão de Nascimento ou Casamento (cópia autentica-

da ou original com cópia simples);
h) Certificado de Reservista ou de Dispensa de Incorporação 

(cópia autenticada ou original com cópia simples);
i) Certidão de Nascimento dos filhos (cópia autenticada ou 

original com cópia simples);
j) Caderneta de Vacinação, filhos menores de 5 anos (cópia 

autenticada ou original com cópia simples);
k) Comprovante de Residência (conta de luz, água, telefo-

ne...) (cópia autenticada ou original com cópia simples);
l) Comprovante de Escolaridade (diploma, certificado ou 

declaração de escola regulamentada) (cópia autenticada ou 
original com cópia simples);

m) Declaração de Bens Completa (cópia autenticada ou 
original com cópia simples);

n) Comprovante de Conta Bancária no Banco do Brasil 
(somente para os casos de já ter conta aberta);

o) 02 (duas) fotos 3x4 recentes e datadas;
p) Comprovante de experiência profissional, mediante uma 

das formas abaixo:
- Registro em CTPS e Declaração da empresa das atividades 

exercidas.
- Atestado, Certidão ou Declaração expedida por órgão 

público.
- Certidão de Inscrição como profissional autônomo e decla-

ração do exercício da atividade.
- Carteira de Órgão de Classe (para secretária e biblio-

tecária).
- Prova de exoneração ou da rescisão de cargo ou emprego. 

(baixa na carteira e publicação no DO ou declaração do Órgão 
Publico onde estava admitido. SDG 35/10).

q) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS)
r) Curriculum Vitae
E, para que chegue ao conhecimento de todos é expedido o 

presente edital em 26-09-2017.
 Citação
A Diretoria Executiva da Fundação de Proteção e Defesa do 

Consumidor, por meio da Assessoria de Controle e Processos, faz 
saber, nos termos do art. 34, parágrafo único da Lei Estadual 
10.177, de 30-12-98 (D.O, Seção I, de 31-12-98), que, aos 23 dias 
do mês de maio do ano de 2017, foi lavrado o Auto de Infração 
30437 D8 e instaurado procedimento sancionatório 3628/2017 
em face de Micro Lapa Edições Culturais Ltda - EPP, inscrito(a) 
no CNPJ/CPF sob o 03.379.157/0001-68, tendo em vista que a 
empresa cometeu as seguintes irregularidades: A empresa acima 
qualificada cometeu as seguintes irregularidades, conforme as 
reclamações registradas na Fundação Procon/SP sob os nºs F.A. 
0615-057.861-8 e FA 0615-057.798-8: 1) A autuada captou con-
sumidora para assinatura de contrato oneroso de cursos livres, 
mediante informação de transferência de curso a posteriori, o 
que não se concretizou na prática, contrariando os princípios de 
boa fé e adequada prática mercantil, infringindo, dessa forma, o 
artigo 39, “caput”, da Lei Federal 8.078/90 – Código de Prote-
ção e Defesa do Consumidor; 2) A autuada não forneceu a cópia 
do contrato à consumidora e lhe impôs obrigações referentes 
a este mesmo contrato, infringindo, dessa forma, o artigo 39, 
“caput”, da Lei Federal 8.078/90 – Código de Proteção e Defesa 
do Consumidor. Por tal conduta, fica o autuado sujeito à sanção 
prevista nos artigos 56, inciso I e 57 da Lei Federal 8.078/90 - 
Código de Proteção e Defesa do Consumidor, sem prejuízo das 
demais sanções previstas no artigo 56 da referida Lei. A pena 
poderá ser atenuada ou agravada, conforme previsto no artigo 
34 da Portaria Normativa Procon 45, de 12-05-2015. O Autuado 
poderá, no prazo de 15 dias contados a partir do quinto dia útil 
subsequente à publicação deste edital, oferecer defesa e/ou 
impugnação ao valor da receita estimada dirigidas à Diretoria 
de Programas Especiais da Fundação Procon – SP, situada à rua 
Barra Funda, 930, 4º andar, sala 406, Barra Funda, São Paulo/SP, 
CEP 01152-000, conforme art. 63, III, da Lei Estadual 10.177, de 
30-12-98, e Portaria Normativa Procon 45/15. Para impugnar a 
receita bruta estimada, o Autuado deverá apresentar documento 
que comprove sua receita mensal bruta nos termos do art. 32, § 
1º, da Portaria Normativa Procon 45/15. Efetuando o pagamento 
da multa no prazo de 15 dias contados a partir do quinto dia 
subsequente à publicação deste edital (conforme art. 35, “a” 
e “b, respectivamente, da Portaria Normativa Procon 45/15), 
haverá redução de 30% do valor, caso ocorra o pagamento à 
vista ou 20%, caso ocorra o pagamento parcelado, no prazo de 
vencimento do primeiro boleto bancário, obedecidos os limites e 
condições estabelecidos pelo art. 39, § 1º e 2º da referida Porta-
ria. As intimações de despachos e decisões, durante e ao final do 
processo, serão feitas por meio de publicação no Diário Oficial 
do Estado de São Paulo, Poder Executivo, seção I.

A Diretoria Executiva da Fundação de Proteção e Defesa do 
Consumidor, por meio da Assessoria de Controle e Processos, faz 
saber, nos termos do art. 34, parágrafo único da Lei Estadual 
10.177, de 30-12-98 (D.O, Seção I, de 31-12-98), que, aos 24 
dias do mês de maio do ano de 2017, foi lavrado o Auto de 
Infração 30442 D8 e instaurado procedimento sancionatório 
3741/2017 em face de Legitma Móveis Ltda - ME, inscrito(a) 
no CNPJ/CPF sob o 69.300.218/0001-68, tendo em vista que 
a empresa cometeu as seguintes irregularidades: A empresa 
acima qualificada utilizou o logotipo da Fundação Procon/SP 
sem a anuência do órgão, em publicidade veiculada na página 
86 de revista denominada "Revista do Tatuapé", 96, edição de 
Agosto de 2014, bem como, em imagem publicitária com link 
de sua página comercial do "Facebook" para a "Revista Chat" 
"<https://pt-br.facebook.com/legitma.moveisplanejados>" e 
"<https://www.facebook.com/245685068830887/photos/a.24
6093222123405.56958.245685068830887/744752978924091
/?type=1&theater>", em publicações virtuais datadas de 15 
de janeiro e 05-02-2015 . A utilização indevida de logotipo de 
Órgão da Administração Pública Estadual é prática abusiva, 
incorrendo a autuada, em infração ao "caput" do artigo 39 da 
Lei 8.078/90 – CDC - Código de Proteção e Defesa do Consu-
midor. Por tal conduta, fica a Autuada sujeita à sanção prevista 
nos artigos 56, inciso I e 57 da Lei 8.078/90, sem prejuízo das 
demais sanções previstas no artigo 56 da referida Lei. A pena 
poderá ser atenuada ou agravada, conforme previsto no artigo 
34 da Portaria Normativa Procon 45, de 12-05-2015. O Autuado 
poderá, no prazo de 15 dias contados a partir do quinto dia útil 
subsequente à publicação deste edital, oferecer defesa e/ou 
impugnação ao valor da receita estimada dirigidas à Diretoria 
de Programas Especiais da Fundação Procon – SP, situada à rua 
Barra Funda, 930, 4º andar, sala 406, Barra Funda, São Paulo/SP, 
CEP 01152-000, conforme art. 63, III, da Lei Estadual 10.177, de 
30-12-98, e Portaria Normativa Procon 45/15. Para impugnar a 
receita bruta estimada, o Autuado deverá apresentar documento 
que comprove sua receita mensal bruta nos termos do art. 32, § 
1º, da Portaria Normativa Procon 45/15. Efetuando o pagamento 
da multa no prazo de 15 dias contados a partir do quinto dia 
subsequente à publicação deste edital (conforme art. 35, “a” 
e “b, respectivamente, da Portaria Normativa Procon 45/15), 
haverá redução de 30% do valor, caso ocorra o pagamento à 
vista ou 20%, caso ocorra o pagamento parcelado, no prazo de 
vencimento do primeiro boleto bancário, obedecidos os limites e 
condições estabelecidos pelo art. 39, § 1º e 2º da referida Porta-
ria. As intimações de despachos e decisões, durante e ao final do 

correia-honda/cg 125 fan, preta, 06/0, dtf-0589 - porto 
ferreira,9c2jc30707r048501- jc30e7-7048501-nada consta.(320) 
rubens garcia-honda/c100 biz, preta, 02/02, bjz-7388 - santa rita 
do passa quatro,9c2ha07002r035169- ha07e-2035169-nada 
consta.(321) valdemar domingos dos santos-yamaha/ybr 125e, 
vermelha, 00/00, czw-7077 - santa rita do passa 
quatro,9c6ke0100y0014567- e308e-014504-nada consta.(322) 
azuil jose de lima-honda/xlx 350 r, branca, 88/88, bfr-6742 - 
barueri,9c2nd0401jr110951- nd05e-9104855-nada consta.(323) 
erica alves dos santos lopes-honda/biz 100 ks, preta, 14/14, 
fwn-2510 - santa rita do passa quatro,9c2hc1410er005113- 
hc14e1-e005113-nada consta.(326) robinson alexandre guedes-
-honda/cg 150 titan ks, vermelha, 04/04, dkl-5182 - 
descalvado,9c2kc08104r000621- kc08e1-4000621-nada consta.
(327) neide moretto duarte-honda/cg 150 titan ks, azul, 04/04, 
dkl-4072 - santa rita do passa quatro,9c2kc08104r816159- 
kc08e1-4816159-banco panamericano.(329) wellington telles 
ferreira-honda/cbx 200 strada, roxa, 96/96, bsn-7722 - santa 
cruz das palmeiras,9c2mc270ttr005861- mc27e-t005861-nada 
consta.(331) tiago mateus erler-honda/cg 125 titan ks, azul, 
02/02, grz-6811 - pocos de caldas,9c2jc30102r184740- 
jc30e1-2184740-nada consta.(333) edilson antunes-yamaha/
neo at115, preta, 06/06, dpo-2524 - santa rita do passa 
quatro,9c6ke089060000532- e380e-000644-nada consta.(335) 
elaine cristina scorsolino da silva-honda/c100 biz, azul, 00/00, 
bjz-3135 - santa rita do passa quatro,9c2ha0700yr015606- 
ha07e-y015606-nada consta.(336) dorestilde martins-yamaha/
crypton t105e, preta, 01/01, dcp-3974 - 
itapevi,9c6ke020010037205- e302e-037223-nada consta.(337) 
patricia caetano pinheiro-honda/cg 125 titan ks, verde, cwt--
0328 - bady bassitt,9c2jc30101r157424- jc30e1-1157424-nada 
consta.(339) allan henrique de godoy amorim-honda/cg 150 
titan es, prata, 07/07, dvy-7581 - 
pirassununga,9c2kc08507r065446- kc08e5-7065446-nada 
consta.(340) antonio carlos americo brasil-honda/cg150 titan 
mix ks, preta, eka-9207 - porto ferreira,9c2kc1610ar071296- 
kc16e1-a071296-banco panamericano.(341) baixa permanente-
-suzuki/en125 yes, vermelha, 08/09, cds-3211 -,9cdnf41l-
j9m270568- f466-br327814-s/cadastro.(343) paulo henrique 
tacon camilo-honda/cg 125 fan, azul, 05/05, dnd-6938 - santa 
rita do passa quatro,9c2jc30705r075694- jc30e7-5075694-nada 
consta.(344) jose carlos da silva-suzuki/hunter 125 se, prata, 
dnv-8632 - porto ferreira,94j2xecc77m018777- jcc7045593-
-nada consta.(345) antonio jonas tomas ribeiro-honda/cg 150 
titan ks, prata, 06/06, dly-1876 - santa cruz das 
palmeiras,9c2kc08106r973133- kc08e1-6973133-nada consta.
(346) milene fernanda parra de moraes-honda/cg 150 titan ks, 
azul, 08/08, dxl-2105 - santa rita do passa 
quatro,9c2kc08108r133756- kc08e1-8133756-nada .(347) jessi-
ca fernanda ovidio-honda/cg150 titan mixesd, preta, 09/09, 
eka-8337 - porto ferreira,9c2kc16309r018697- kc16e3-9018697-
-banco panamericano.(348) vanusa cristina frauzino santana-
-yamaha/ybr 125e, prata, 07/07, dtf-0860 - porto 
ferreira,9c6ke091070034366- e381e-052648-nada consta.(349) 
jociane lucelia dos santos-honda/cg 125 titan es, verde, 03/03, 
dhi-4200 - porto ferreira,9c2jc30203r145548- jc30e2-3145548-
-nada consta.(350) joao gomes menezes-luojia/lj125 miza easy, 
preta, 07/07, dxl-1903 - santa rita do passa quatro, lbfx-
cjdj271123844- lj152fmi6-071601552-nada consta.(351) luzia a 
dos santos-honda/cg 125 titan es, azul, 03/03, dhi-4258 - santa 
rita do passa quatro,9c2jc30203r168148- jc30e 23168148-nada 
consta.(352) lucila mara nunes ferreira-honda/ cg 125, vermelha, 
87/87, bhu-5831 - santa rita do passa quatro,9c2jc1801hr123565- 
cg125bre-1548433-nada consta.(353) caio augusto goncalves 
danielato-honda/cg 125 fan ks, preta, 11/12, eeb-4675 - santa 
rita do passa quatro,9c2jc4110cr406777- jc41e1-c406777-ban-
co .(354) joel florentino da silva-yamaha/ybr 125e, prata, 01/02, 
cmz-9409 - leme,9c6ke010020848713- e308e-050839-nada 
consta.(355) luis antonio travagin-honda/cg 125 titan ks, prata, 
01/01, dbd-4230 - porto ferreira,9c2jc30101r152460- 
jc30e1-1152460-nada consta.(356) fernando prado correa-hon-
da/cg 125 titan ks, verde, 02/02, dfa-1183 - sao 
carlos,9c2jc30102r214975- jc30e1-2214975-nada consta.(357) 
vinicius tadeu penteado argentieri-yamaha/dt 180, preta, 84/85, 
bjz-5138 - santa rita do passa quatro,42l003175- sem motor-
-nada consta. 

 Superintendência Regional de Trânsito de 
Araçatuba
 1ª Ciretran - Araçatuba
 Comunicado
O Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de 

Planejamento e Gestão, e este pelo Departamento Estadual 
de Trânsito de São Paulo – Detran-SP, em conformidade com 
o disposto na Lei Federal 9.503, de 23-09-1997 e alterações, 
Decreto Federal 1.305 de 09-11-1994 e Portaria Detran 1.215 de 
24-06-2014, torna público que será realizado o leilão de veículos 
apreendidos por infração de trânsito no Município de Araçatuba 
e seções de trânsito vinculadas, sendo o evento regido pela Lei 
Federal 8.666 de 21-06-1993 e alterações e Portaria Detran 
938 de 24-05-2006 e alterações, o qual se realizará entre os 
dias 16-10-2017 a 20-10-2017. Cópias deste Edital poderão 
ser acessadas e copiadas pelos interessados por meio do Portal 
eletrônico do Detran.

 JUSTIÇA E DEFESA DA CIDADANIA

 FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO 
CONSUMIDOR

 Convocação
Concurso Público 001/2013. 21º Edital de Convocação
O Diretor Executivo da Fundação de Proteção e Defesa do 

Consumidor-Procon, nos termos do disposto no item XI do Edital 
de Concurso Público, torna público a Convocação, realizada por 
telegrama, atendendo a liminar concedida (Mandado de Segu-
rança 1051735-71.2015.8.26.0053, 5ª Vara de Fazenda Pública), 
do candidato relacionado no Anexo I, para anuência quanto a 
admissão, apresentação de documentos e realização de exames 
médicos admissionais, conforme regras a seguir:

1. O candidato deverá se apresentar à sede da Fundação 
Procon, na Rua Barra Funda, 930, 3° andar sala 305, Barra 
Funda São Paulo/SP, no dia e horário especificados no Anexo I, 
munidos da documentação necessária, conforme especificado 
no Anexo I deste Edital.

2. O não comparecimento nos dias e horários indicados, 
bem como, a não apresentação dos documentos de comprova-
ção dos pré-requisitos, conforme Edital de Concurso, implicará 
na perda definitiva do direito a vaga, qualquer que seja o motivo 
alegado.

3. Para admissão não serão aceitos protocolos de docu-
mentos.

4. Após a entrega da documentação, haverá o encami-
nhamento para exame médico admissional, cujo resultado é 
condição indispensável para a contratação.

5. O exame médico admissional será exclusivamente eli-
minatório e realizar-se-á com base nas atividades inerentes ao 
cargo para o qual o candidato foi aprovado, considerando-se 
as condições de saúde necessárias para exercício das mesmas.

6. A ausência ao exame médico eliminará o candidato do 
Concurso Público.

7. A inexatidão das informações postadas ou a constatação 
de irregularidades em documentos, ainda que verificadas poste-
riormente, eliminará o candidato concursado.

ANEXO I
LISTA DE CONVOCAÇÃO
Cargo 014 – Especialista em Proteção e Defesa do Consumi-

dor I – Presidente Prudente
Nome: Patricia do Nascimento Pessatto Godoy de Souza
Inscrição: 03.03148-9
Documento: 434685483-SP
Classificação: 8º
Data: 29-09-2017
Horário: 10h30


