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Varas da Família e Sucessões Centrais

7ª Vara da Família e Sucessões

Edital para conhecimento de terceiros. Prazo 30 dias. Proc. nº 1125330-49.2021.8.26.0100. A Dra. Erica Regina Colmenero 
Coimbra, Juíza de Direito da 7ª Vara da Família e Sucessões - Foro Central/SP. Faz saber que nos autos de Alteração do 
Regime de Bens, Raphael França da Cruz e Jessica Batista dos Santos, objetivam alterar o regime, passando de separação 
absoluta e total de bens para o regime de comunhão total de bens, nos termos do art. 734, § 1º do CPC. Nestas condições, 
expede-se edital com o prazo de 30 dias, para que terceiros interessados se manifestem nos autos, sob pena de serem aceitos 
os fatos. Será o edital afixado e publicado na forma da Lei. PROCESSO Nº 1007005-26.2018.8.26.0002

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 7ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Erica 
Regina Colmenero Coimbra, na forma da Lei, etc. Estando confirmado o desaparecimento de Sérgio Rubens Rodrigues da 
Silva, RG 241853614, CPF 226.999.868-52, há quase 04 anos, nos moldes do artigo 1159 do Código de Processo Civil, declaro 
a ausência do requerido, o que faço, inclusive para os fins previdenciários. Nomeio ao ausente curador na pessoa de Maria 
Ivani da Silva, RG 28079673, CPF 165.111.448-01, servindo esta decisão como termo de compromisso e certidão de curatela, 
independentemente de assinatura do curador. Após, deverá ser realizada a arrecadação dos bens do ausente, se houver bens. 
ESTA SENTENÇA SERVIRÁ COMO EDITAL, publicado o dispositivo dela pela imprensa local e pelo órgão oficial durante um 
ano, reproduzidos de dois em dois meses, anunciando a arrecadação e chamando o ausente a entrar na posse de seus bens.

Foros Regionais Varas Cíveis

I - Santana, Casa Verde, Vila Maria e Tucuruvi

Juízo da Infância e da Juventude

Portaria nº 01/2022
A Dra. Maria de Fátima Pereira da Costa e
Silva, Juíza de Direito Titular da Vara da Infância e
Juventude de Santana, no uso de suas atribuições legais:
Considerando o teor do artigo 149, incisos
I e II do Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA;
Considerando que o Espaço Cultural
Grande Otelo, conhecido como Sambódromo de São
Paulo, está localizado na jurisdição deste juízo;
Considerando que no local são realizados,
durante o Carnaval, os desfiles das escolas de samba;
Considerando que o Desfile das Escolas
de Samba do Carnaval de São Paulo é espetáculo público
que conta não só com público assistente nas
arquibancadas, camarotes, frisas, cadeiras de pistas
etc...como também desfiles das dezenas de escolas de
samba com a entrada e participação de crianças e
adolescentes;
Considerando que crianças, com menos
de 5 (cinco) anos de idade não demonstram interesse ou
compreensão alguma do evento carnavalesco, sendo certo
que sua presença se deve ao interesse exclusivo dos
responsáveis;
Considerando a Pandemia Mundial por
Coronavírus que impôs isolamento e distanciamento social
assim como uma série de restrições sanitárias;
Considerando o avanço galopante da
variante Ômicron desde dezembro de 2021 em todo
mundo e também nesta Capital;
Considerando que em reunião realizada
com representantes da SPTuris, Liga das Escolas de
Samba, Secretaria Municipal de Saúde-SMS e Vigilância
Sanitária foi apontado alto risco, pela SMS e COVISA, na
participação de crianças e adolescentes sem o passaporte
vacinal completo, ou seja, duas doses de vacinas para
COVID-19;
Considerando que até o presente
momento apenas adolescentes de 12 a 17 anos contam
com passaporte vacinal completo pois a vacinação de
crianças de 06 a 11 anos sequer começou;
RESOLVE editar a presente portaria para
disciplinar, na forma do artigo 149, incisos I e II do ECA, o
necessário para entrada, permanência e participação de
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